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STANOVY 
 

  

§ 1 – NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST 

Název svazu spolků: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. 
Právní forma: svaz spolků dle zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník 
Používaná zkratka: NRZP ČR 
Název svazu spolků v anglickém jazyce: Czech National Disability Council 
Používaná zkratka v anglickém jazyce: CNDC 
IČ: 708 564 78 
Datum vzniku: 27. června 2000 
Sídlem NRZP ČR je Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
NRZP má celostátní působnost – ve všech krajích České republiky 
 

 

§ 2 – POUŽITÉ ZKRATKY 

NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 
KV, KV NRZP – krajský výbor NRZP 
KS, KS NRZP – krajské shromáždění NRZP 
NRZP + název kraje – krajská NRZP příslušného kraje 
RS, RS NRZP – Republikové shromáždění NRZP ČR 
RV, RV NRZP – Republikový výbor NRZP ČR 
RKK NRZP – Republiková kontrolní komise NRZP ČR 
z.s. – zapsaný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb. 
z.ú. – zapsaný ústav 
o.s. – občanské sdružení ustavené dle zákona č. 83/1990 Sb. 
 

§ 3 – CÍLE ČINNOSTI 

Hlavním cílem činnosti NRZP ČR je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb 
zdravotně postižených občanů v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i 
mezinárodními institucemi.  
 

§ 4 - HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI 

NRZP ČR zejména: 

a)  navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch 
osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření, zpracované a ji předložené jinými 
orgány či institucemi, které se týkají životních podmínek osob se zdravotním postižením, 

b) podílí se, v souladu s právními předpisy, na vypracování a realizaci dlouhodobých koncepcí 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 

c) zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi osob se zdravotním postižením, 

d)   sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním 
 postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i norem České republiky a v případě potřeby 
 iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků, 

e) zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti, 
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f)  vytváří a realizuje vzdělávací programy v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením, 

g)  vydává periodické i neperiodické časopisy a publikace, pořádá konference, semináře a další akce 
týkající se vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

h)  spolupracuje se samosprávou krajů při tvorbě, realizaci a monitorování strategických koncepcí a 
plánů vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v působnosti příslušného 
kraje, 

i)  realizuje projekty s podporou veřejných zdrojů ČR, fondů EU a dalších donátorů z ČR i ze zahraničí   
 ve prospěch osob se zdravotním postižením. 
 

§ 5 - VEDLEJŠÍ ČINNOST 

NRZP ČR zejména: 

a) poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na 
odborné sociální poradenství, jehož cílem je řešení problémové situace, do které se lidé mohou 
dostat v důsledku neznalostí svých práv a povinností. Za tímto účelem provozuje celostátní síť 
odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další skupiny 
občanů ohrožených sociálním vyloučením. 

b) vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje 
vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního 
uplatnění s možností poskytování i zprostředkovatelských služeb za účelem získání pracovního 
uplatnění, 

c) vytváří zázemí a administrativní servis pro veřejně prospěšné aktivity občanů se zdravotním 
postižením, jejich zástupců či spolků - zejména pak spolků sdružených ve strukturách NRZP ČR, 
působících na celostátní i krajské úrovni, 

d) podporuje tvorbu komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat osob se 
zdravotním postižením či jejich udržení na trhu práce, 

e) realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně spojených s využíváním technických 
opatření, která napomáhají zlepšení kvality života OZP, 

f) realizuje propagační, výukové, poradenské, mediační, informační činnosti, zprostředkovává styk s 
veřejností, podporuje setkávání a rozvoj spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace - včetně 
spolupráce se zahraničními subjekty atd., 

g) pořádá veřejné sbírky na podporu hlavní činnosti, 

h) rozvíjí nové metody práce s komunitou, vytváří strategie komplexního řešení sociálních služeb, 
celoživotního vzdělávání a ostatních složek prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují 
integraci znevýhodněných skupin občanů, 

i) podporuje vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve 
spolupráci s dotčenými institucemi - zejména pak s Úřady práce, 

j) v rámci realizace vedlejší činnosti může NRZP ČR vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za předpokladu, že její účel spočívá v 

podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.  

 

§ 6 – PRINCIPY ČLENSTVÍ V NRZP ČR 

(1)  Členství v NRZP může mít pět následujících forem: 
 a) řádné členství na celostátní úrovni, 

 b) řádné členství na krajské úrovni, 
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 c)  přidružené členství na celostátní úrovni, 

 d) přidružené členství na krajské úrovni, 

 e) čestné členství. 

 

 (2)  Řádnými členy NRZP ČR (dále jen členy) se mohou stát pouze spolky osob se zdravotním 
postižením. Za spolek osob se zdravotním postižením se pro účely těchto Stanov považuje takový 
spolek, ve kterém tvoří osoby se zdravotním postižením či jejich zákonní zástupci nadpoloviční 
většinu individuálních členů. 

(3) Členství v NRZP ČR umožňuje všem členům účastnit se řešení všech problémů dotýkajících se 
života osob se zdravotním postižením v koordinaci s ostatními členskými spolky na celostátní i 
krajské úrovni.  

(4) Členství v NRZP ČR neupírá členům právo být členem dalších seskupení na krajské, národní i 
mezinárodní úrovni ani vystupovat samostatně v rámci činností deklarovaných vlastními 
stanovami. 

 

§ 7 – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

(1)  Právem členského spolku je: 
 a)  být informován o činnosti NRZP ČR v rozsahu stanoveném organizačním řádem a podílet se 
  na její práci, 

 b)  navrhovat kandidáty pro volby do volených orgánů NRZP ČR, 

  c) podílet se na formulování a realizaci politiky ve prospěch zastupované skupiny osob se 
  zdravotním postižením, 

 d) podávat náměty a doporučení k činnosti a rozvoji NRZP ČR, 

(2)  Povinnosti členského spolku na celostátní úrovni je: 
 a) zaslat na adresu NRZP ČR vyplněný Evidenční list člena NRZP ČR - nejpozději do 30. 6. 

každého kalendářního roku, 

 b)  zasílat NRZP ČR do 30 dnů oznámení o změnách údajů uvedených v evidenčním členském 
  listu, uhradit členský příspěvek nejpozději do 30. 9. každého kalendářního roku,  

 c) předsednictvo NRZP ČR může, ve výjimečných případech, odpustit členské organizaci 
zaplacení členského příspěvku, a to na základě žádosti členské organizace, že výše členského 
příspěvku by byla pro ni příliš zatěžující, žádost doloží výčtem příjmů a výdajů za uplynulý rok, 

 d)  vystupovat a jednat tak, aby svým jednáním nebylo poškozováno jméno NRZP ČR. 

(3)  Povinností členského spolku na krajské úrovni je: 
  a) zaslat na adresu sídla KV NRZP ČR vyplněný Evidenční list člena NRZP - nejpozději do 30. 6. 

  každého kalendářního roku, 

b)  zasílat na adresu sídla KV NRZP do 30 dnů oznámení o změnách údajů uvedených
 v evidenčním členském listu, 

 c)  vystupovat a jednat tak, aby svým jednáním nebylo poškozováno jméno NRZP ČR. 
 

§ 8 – ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI 

(1)  Členem na celostátní úrovni se může stát samostatný spolek, nebo svaz spolků osob se 
zdravotním postižením, kde osoby se zdravotním postižením, či jejich zákonní zástupci, tvoří 
nadpoloviční většinu individuálních členů.  

(2) Členství v NRZP na celostátní úrovni vzniká za těchto podmínek: 
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a) schválením Evidenčního listu zájemce o členství v NRZP ČR (Evidenční list členské organizace 
NRZP ČR musí být doložen stanovami a čestným prohlášením organizace, že osoby se 
zdravotním postižením či jejich zákonní zástupci tvoří více než polovinu jejích individuálních 
členů a působnost organizace je alespoň ve třech krajích ČR), 

b) zaplacením členského příspěvku stanoveného RS. 

(3) O přijetí případně vyloučení člena na celostátní úrovni rozhoduje Předsednictvo RV NRZP ČR. 

(4) Proti zamítavému rozhodnutí Předsednictva RV se lze odvolat k Republikovému výboru NRZP ČR.  

(5) Členství v NRZP ČR na celostátní úrovni zaniká: 
a) zánikem spolku, 

b) doručením žádosti o ukončení členství do sídla NRZP ČR, 

c)  nezaplacením ročního členského příspěvku. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě 
určené dodatečně NRZP ČR – do 12 měsíců po splatnosti vydané faktury – členství v NRZP ČR 
poté zanikne. Před uplynutím této doby bude člen formou výzvy upozorněn na následek 
neplnění členských povinností, 

d) NRZP může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené 
lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti 
odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

(6) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu na jím naposledy nahlášenou adresu. 

(7) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o 
jeho vyloučení přezkoumal statutární orgán NRZP ČR. 

 

§ 9 – ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 

(1) Členem na krajské úrovni se může stát spolek (s krajskou nebo regionální působností) nebo 
celostátně působící svaz spolků, který má své odvozené organizační jednotky působící v daném 
kraji. Současně musí být splněna podmínka, že osoby se  zdravotním postižením, či jejich 
zákonní zástupci tvoří nadpoloviční většinu individuálních členů  vstupujícího spolku. 
Zastoupení řádných členů na KS NRZP je prostřednictvím jednoho delegáta s hlasem 
rozhodujícím. 

(2) Členství v NRZP ČR na krajské úrovni vzniká splněním následující podmínky - schválením 
Evidenčního listu zájemce o členství v NRZP ČR (Evidenční list členské organizace NRZP ČR musí 
být doložen stanovami a čestným prohlášením organizace, že osoby se zdravotním postižením či 
jejich zákonní zástupci tvoří více než polovinu jejích individuálních členů). Přihlášky za člena se 
doručují na adresu sídla KV NRZP. 

(3) O přijetí případně vyloučení člena na krajské úrovni rozhoduje KV NRZP. 

(4)  Členství v NRZP ČR na krajské úrovni zaniká: 
a) zánikem organizace, 

b) doručením žádosti o ukončení členství na NRZP ČR, 

c) KV NRZP může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v 
přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení 
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

(5) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu na jím naposledy nahlášenou adresu. 

(6)  Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí 
o jeho vyloučení přezkoumal statutární orgán NRZP ČR. 
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§ 10 – PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI 

(1) Vznik a zánik přidruženého členství. 

a) přidruženým členem NRZP ČR se může stát právnická osoba, která je registrovaná 
 v obchodním nebo veřejném rejstříku,  

b) o přijetí přidruženého člena na celostátní úrovni rozhoduje RV NRZP ČR.  

(2)  Práva a povinnosti přidružených členů na celostátní úrovni: 

a)  přidružení členové na celostátní úrovni mají právo se účastnit s hlasem poradním (bez práva 
  hlasovat) jednání RS NRZP ČR, 

b) přidružení členové mají právo být informováni o činnosti v rozsahu jako řádní členové, 

c) přidružený člen přispívá k rozvoji NRZP např. svým umem, schopnostmi, radou či 
nemateriálními  nebo materiálními vklady k plnění předmětu hlavní a vedlejší činnosti NRZP 
ČR. 

3) Pro případy ukončení přidruženého členství se přiměřeně využije ustanovení § 8, odst. (5) 

§ 11 – PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 

1) Vznik a zánik přidruženého členství na krajské úrovni: 

a) přidruženým členem NRZP ČR na krajské úrovni se může stát právnická osoba, která je 
registrovaná v obchodním nebo veřejném rejstříku,  

b)  o přijetí přidruženého člena na krajské úrovni rozhoduje KV NRZP.  

2) Práva a povinnosti přidružených členů na krajské úrovni: 

a) přidružení členové na krajské úrovni mají právo se účastnit s hlasem poradním (bez práva 
hlasovat) jednání KS NRZP, 

b) přidružení členové mají právo být informováni o činnosti - v rozsahu jako řádní členové, 

c) přidružený člen přispívá k rozvoji krajské NRZP např. svým umem, schopnostmi, radou či 
nemateriálními nebo materiálními vklady. 

3) Pro případy ukončení přidruženého členství se přiměřeně využije ustanovení § 9, odst. (4). 

 

§ 12 – ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

(1) Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní příslušnost. 

(2) Udělení čestného členství je výrazem ocenění přínosu pro osoby se zdravotním postižením a 
 rozvoj NRZP ČR. 

(3) O udělení čestného členství rozhoduje RV NRZP ČR. Čestný člen o svém přijetí obdrží písemný 
 doklad. 

(4) Čestný člen má právo účastnit se jako host zasedání RS NRZP nebo KS NRZP.  
 

§ 13 - ORGÁNY NRZP ČR 

(1) Orgány NRZP ČR jsou: 
 a) Republikové shromáždění, 

b) Republikový výbor, 

 c) předsednictvo Republikového výboru, 

 d) Republiková kontrolní komise, 
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 e) Krajské NRZP, 

 f) KS NRZP, 

 g) KV NRZP, 

 h) Oblastní rady zdravotně postižených, 

 i) Odborné pracovní komise na celostátní úrovni, 

j) Odborné pracovní komise na krajské úrovni. 

(2) Volby všech funkcionářů, volených orgánů jsou prováděny tajnou volbou – pokud se orgány 
nedohodnou na volbě veřejné. Způsob volby upravují jednací a volební řády příslušných orgánů. 

(3) Funkční období všech funkcionářů je pětileté. V případě jejich odstoupení z funkce je na jejich 
 místo zvolen nový funkcionář na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období.  

(4) V případě odstoupení funkcionáře končí jeho funkční období dnem uvedeným v písemné 
 rezignaci. 

(5) Kandiduje-li funkcionář v průběhu funkčního období na funkci v jiném orgánu, jejíž výkon je 
neslučitelný s již zastávanou funkcí a do této funkce je zvolen, výkon jeho předchozí funkce 
zaniká. 

(6)  Kooptace členů volených orgánů NRZP ČR je možný za předpokladu, že počet původně zvolených 
členů neklesl pod polovinu. V těchto případech je možné kooptovat náhradní členy na jejich místa 
na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období. 

(7)  Orgány NRZP nemají právní subjektivitu. Pro svoji činnost využívají právní osobnost NRZP ČR. 

(8) Základní dokumenty, které definují vztahy orgánů NRZP ČR a řízení NRZP ČR jsou Stanovy NRZP 
ČR, organizační řád NRZP ČR, směrnice NRZP ČR a vydané pokyny předsedy NRZP ČR. 

 

§ 14 - REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

(1) RS je nejvyšším orgánem NRZP ČR.  

(2) RS NRZP ČR tvoří:  
a) každá členská organizace na celostátní úrovni má na RS přímé zastoupení prostřednictvím 

svého jednoho delegáta, 

b) delegátem členské organizace je její statutární zástupce nebo jím písemně pověřený  zástupce 
členského organizace, 

 c)  zastoupení členů na krajské úrovni je na zasedání RS nepřímé – prostřednictvím předsedů 
krajských NRZP, kteří se účastní zasedání s hlasem rozhodujícím,  

d) předsedu krajské NRZP ČR může zastupovat na zasedání RS jím písemně pověřený zástupce. 

(3) RS zejména: 
a) určuje strategické cíle hnutí osob se zdravotním postižením v ČR, způsoby jejich prosazování a 

kontroluje jejich realizaci, 

b) určuje strategii jednání představitelů NRZP ČR na mezinárodní úrovn zejména v mezinárodních 
organizacích osob se zdravotním postižením, 

c)  schvaluje stanovy a jejich změny, 

d)  stanovuje výši členských příspěvků na celostátní a krajské úrovni, 

e) schvaluje zprávy o činnosti NRZP ČR, které předkládá Předsednictvo RV NRZP ČR, 

f)  schvaluje zprávu Republikové kontrolní komise,  

g) schvaluje zprávu o hospodaření a dosažený hospodářský výsledek za příslušný rok, 

h)   volí a odvolává předsedu, I. místopředsedu, dva místopředsedy, 2 členy předsednictva RV, 
deset členů RV a 5 členů RKK, 
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i)   doporučuje Vládě ČR předsedu ke jmenování do funkce místopředsedy Vládního výboru pro 
 zdravotně postižené občany (dále jen Vládního výboru), 

j)   doporučuje předsedovi Vládního výboru I. místopředsedu a tři místopředsedy ke jmenování 
 do funkcí členů Vládního výboru, 

k)   rozhoduje o zániku NRZP ČR a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem NRZP ČR, který 
 vyplyne z likvidace. 

§ 15 – ZPŮSOB JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ 

(1) RS se schází nejméně jednou ročně. 

(2) RS je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny oprávněných zástupců členských 
organizací NRZP ČR na celostátní úrovni a předsedů krajských NRZP, kteří zastupují členy na 
krajské úrovni. 

(3) RS svolává předseda písemně elektronickým dopisem na e-mailové adresy, které pro tento účel 
poskytnou NRZP ČR členské organizace a předsedové krajských NRZP. Předseda svolá RS 
nejpozději 30 dnů předem. Pozvánky musí obsahovat zásadní podkladové materiály pro jednání 
RS. 

(4) Požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů NRZP ČR nebo nadpoloviční většina členů RV, 
svolá předseda mimořádné zasedání RS nejpozději do 30 dnů od data doručení žádosti. V případě 
nesvolání RS předsedou svolá zasedání I. místopředseda. Svolání mimořádného RS může iniciovat 
i Republiková kontrolní komise. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání RS do třiceti dnů od 
doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání RS na náklady NRZP ČR sám. 

(5)  Ten, kdo zasedání zahájí, ověří, zda je RS schopno se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy 
zasedání a volených členů dle jednacího řádu. 

(6)  Způsob svého jednání upravuje RS vlastním Jednacím řádem. 

(7)  O návrzích usnesení rozhoduje RS hlasováním. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných delegátů. 

(8) Na návrh delegáta se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně. Jestliže se při 
odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech znovu jako o 
celku. 

(9) Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich. Vylučuje-li přijatý 
pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje. 

(10) Hlasování je veřejné nebo tajné. Tajné hlasování se uplatní vždy, usnese-li se na tom RS, o 
návrhu na tajné hlasování se nevede rozprava. 

(11) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo zasedání 
RS. 

(12) Není-li RS na svém zasedání schopno usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní 
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání na 
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání RS. Náhradní 
zasedání RS se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání RS předtím 
svoláno. 

(13) Na náhradním zasedání může RS jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího 
zasedání.   
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§ 16 - REPUBLIKOVÝ VÝBOR 

(1) RV je nejvyšším orgánem mezi zasedáními RS NRZP ČR.  

(2) RV zejména: 
a) v období mezi zasedáními RS iniciuje, koordinuje a kontroluje naplňování cílů a poslání NRZP 

ČR, 

b) zaujímá stanoviska k vypracovávání a realizaci dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením, 

c) schvaluje organizační řád NRZP ČR, 

d) schvaluje rozpočet NRZP ČR, 

e) projednává zprávy o činnosti předsednictva RV, 

f) schvaluje výroční zprávy NRZP ČR, 

g) schvaluje rozsah údajů vyžadovaných pro evidenční list členské organizace, 

h) schvaluje přijetí čestných členů NRZP ČR, 

i) schvaluje přijetí přidružených členů NRZP na celostátní úrovni, 

j) rozhoduje o ustavení a zrušení právnických subjektů, jejichž jediným zakladatelem a 
zřizovatelem je NRZP ČR. Rozhoduje o vstupu NRZP ČR do dalších právnických subjektů jako i o 
vystoupení z těchto právních subjektů.  

(3) RV je složen z předsedy, I. místopředsedy, dvou místopředsedů volených na RS, 2 členů 
předsednictva RV a dalších deseti členů RV volených RS, místopředsedy voleného předsedy 
Krajských rad a dalších třinácti předsedů Krajských rad. 

(4) Členové RV, kterým vzniká členství v Republikovém výboru z titulu jejich funkce předsedy KV 
NRZP, mohou být na jednání RV plnoprávně zastoupeni jiným členem KV NRZP na základě 
písemného pověření předsedy KV NRZP. 

  

§ 17 – ZPŮSOB JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU 

(1) RV se schází nejméně dvakrát ročně. 

(2)  RV je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně třetiny jeho členů. 

(3) O návrzích usnesení rozhoduje RV hlasováním. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy NRZP ČR. 

(4) Na návrh člena se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně. Jestliže se při 
odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech znovu jako o 
celku. 

(5) Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich. Vylučuje-li přijatý 
pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje. 

(6) Hlasování je veřejné nebo tajné. Tajné hlasování se uplatní vždy, usnese-li se na tom RV, o návrhu 
na tajné hlasování se nevede rozprava. 

(7)  V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, si může předseda NRZP ČR vyžádat stanovisko 
RV písemnou procedurou (per rollam). Tento způsob vyjádření RV může předseda použít i 
z podnětu jiného člena výboru, pokud to uzná za účelné. Dokumenty spolu s návrhem usnesení 
v dané záležitosti musí být zaslány všem členům RV klasickou nebo elektronickou poštou. 
Členové RV zašlou svá vyjádření klasickou nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 
pracovních dnů od odeslání dokumentů na adresu NRZP ČR. K přijetí usnesení písemnou 
procedurou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů RV. Po uplynutí lhůty informuje 
předseda NRZP ČR o výsledku členy RV. 

(8)  Způsob svého jednání upravuje RV vlastním Jednacím řádem. 
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§ 18 - PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU 

(1) Předsednictvo RV je nejvyšším orgánem mezi zasedáními RV NRZP ČR.  

(2) Předsednictvo zejména: 
a) iniciuje zpracování dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
 postižením, 

b) zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám životních podmínek osob se zdravotním postižením a 
prezentuje je navenek, 

c) řeší aktuální záležitosti z činnosti NRZP ČR v období mezi zasedáními RV, 

d) je konzultačním orgánem statutárního orgánu v oblasti organizace a hospodaření NRZP ČR, 

e) projednává operativní podněty, kde je potřebné vyjádření představitelů organizace.  

(3) Předsednictvo RV má 7 členů.  

(4) Předsednictvo RV je složeno z: 

a) předsedy, 

b) I. místopředsedy, 

c) místopředsedy voleného předsedy krajských NRZP z jejich středu, 

d) dvou místopředsedů volených na RS, 

e) dvou členů volených na RS. 

 

§ 19 – ZPŮSOB JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA REPUBLIKOVÉHO VÝBORU 

(1) Způsob svého jednání upravuje předsednictvo RV vlastním Jednacím řádem. 

(2) Předsednictvo RV se schází zpravidla jednou měsíčně. 

(3) K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina členů. V případě nerozhodného hlasování – 
rozhoduje hlas předsedy.  

(4) Z každého zasedání se pořizuje zápis s usnesením. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda NRZP 
 ČR. 

 

§ 20 - REPUBLIKOVÁ KONTROLNÍ KOMISE 

(1) Republiková kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li NRZP 
ČR činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.  

(2) Republiková kontrolní komise kontroluje průběžně hospodaření s majetkem NRZP ČR a 
dodržování interních norem. 

(3)  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán. O provedených zjištěních 
informuje RS případně RV NRZP ČR. 

(4)  Republiková kontrolní komise má pět členů. 

(5)  Členové Republikové kontrolní komise jsou zvoleni na zasedání RS tajným hlasováním. Členy 
Republikové kontrolní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. 

(6)  Členství v Republikové kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Republikovém výboru a 
s pracovně právním vztahem k NRZP ČR. 

(7) Ze svého středu volí Republiková kontrolní komise předsedu a místopředsedu. 

(8)  Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává a řídí jednání Republikové kontrolní 
 komise. 

(9) Předseda RKK má právo účastnit se jednání RV s hlasem poradním. 
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(10) Ze zasedání Republikové kontrolní komise se pořizují písemné zápisy, které obdrží členové 
komise a předseda NRZP ČR. 

 

§ 21 – ZPŮSOB JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉ KONTROLNÍ KOMISE 

(1) Republiková kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně. 

(2) K přijetí usnesení Republikové kontrolní komise je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů. 

(3) Způsob svého jednání upravuje Republiková kontrolní komise vlastním Jednacím řádem. 

 

§ 22 - KRAJSKÉ ORGÁNY NRZP  

(1) Cílem činnosti krajské NRZP je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se 
zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území příslušného 
kraje. 

(2) Základní programové cíle činnosti NRZP ČR na úrovni krajů a regionů stanovuje RS NRZP ČR, RV 
NRZP ČR a Předsednictvo RV NRZP ČR.  

(3) Na území jednotlivých krajů jsou ustaveny krajské NRZP. V každém kraji je ustavena pouze  jedna
 krajská NRZP. 

(4) Krajské NRZP jsou zřízeny v těchto krajích s těmito názvy: 

a) NRZP Praha, 

b) NRZP Středočeského kraje, 

c) NRZP Jihočeského kraje, 

d) NRZP Plzeňského kraje, 

e) NRZP Karlovarského kraje, 

f) NRZP Ústeckého kraje, 

g) NRZP Libereckého kraje, 

h) NRZP Královéhradeckého kraje, 

i) NRZP Pardubického kraje, 

j) NRZP kraje Vysočina, 

k) NRZP Jihomoravského kraje, 

l) NRZP Olomouckého kraje, 

m) NRZP Moravskoslezského kraje, 

n) NRZP Zlínského kraje. 

 
(5)  Orgány krajské NRZP jsou: 

a) KS NRZP je složeno ze zástupců členů na krajské úrovni,  

b) KV NRZP – volený orgán na KS NRZP. 

(6) Při naplňování cílů a realizaci úkolů spolupracuje krajská NRZP s regionálními pracovišti NRZP 
 ČR. 

(7) V případě, že ústřední orgány NRZP ČR (RV, Předsednictvo RV) shledají činnost krajské NRZP za 
neuspokojivou, poskytnou jí expertní pomoc nebo nad ní vyhlásí „konsolidační program“. Cílem 
„konsolidačního programu“ je konsolidovat a oživit fungování krajské NRZP, stabilizovat a 
rozšířit členskou základnu. 

(8) Pro krajskou NRZP v „konsolidačním programu“ může RV také určit správce krajské NRZP, který 
je nadřazen výboru krajské NRZP a předsedovi KV NRZP. Jestliže se konsolidace krajské NRZP v 
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rámci „konsolidačního programu“ nepodaří, může RV krajskou NRZP zrušit, a to zejména z 
následujících důvodů: 
a) v krajské NRZP jsou sdružené organizace, jejichž členství je v rozporu s podmínkami členství v 

NRZP ČR na krajské úrovni, 

b) Krajská NRZP nerespektuje Stanovy NRZP ČR nebo usnesení celostátních orgánů NRZP ČR, 

c)  Krajská NRZP dlouhodobě (nejméně však 12 měsíců) nevyvíjí řádnou činnost a neinformuje 
své členy o své činnosti, 

d) Krajská NRZP nerespektuje vnitřní normy NRZP ČR, zejména směrnice o hospodaření a 
organizační řád NRZP ČR. 

 

§ 23 – KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ NRZP 

(1)  KS je nejvyšším orgánem krajské NRZP. 

(2) KS NRZP se schází nejméně jednou ročně. 

(3)  Členský spolek, který je členem krajské NRZP je na KS NRZP zastoupen jedním zástupcem 
 s hlasem rozhodujícím. 

(4)   KS NRZP je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny všech členů krajské NRZP. 

(5)  KS NRZP svolává předseda KV písemně, doporučenými dopisy nebo elektronickou poštou 
nejpozději 30 dnů předem, neusnese-li se KV NRZP jinak. 

(6) Požádá-li o to písemně RV, Předsednictvo RV, alespoň jedna třetina členských organizací 
zastoupených v krajské NRZP nebo nadpoloviční většina členů KV NRZP, svolá předseda 
mimořádné KS nejpozději do 15 dnů od data doručení žádosti. Pozvánka na mimořádné KS musí 
být zástupcům tvořícím KS doručena nejméně 7 dnů před konáním mimořádného KS. V případě 
nesvolání KS předsedou KV NRZP, svolá KS pověřený člen výboru. 

(7)  Způsob svého jednání upravuje KS vlastním Jednacím řádem. 

(8) V působnosti KS je zejména: 

a)  navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve 
prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření týkající se životních 
podmínek osob se zdravotním postižením zpracované jinými orgány či institucemi, 

b) iniciuje vypracovávání a realizaci krajských dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením, 

c) sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním 
 postižením na území kraje a v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných 
 nedostatků, 

 d) podporuje rozvoj osvětových a vzdělávacích programů a služeb při vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením, 

 e) prosazuje strategické cíle osob se zdravotním postižením a způsoby jejich dosahování na 
území kraje, 

f)  schvaluje plán činnosti a zprávu o činnosti KV NRZP, 

 g)  volí a odvolává předsedu a nejméně čtyři členy KV NRZP, 

 h)  realizuje usnesení ústředních orgánů NRZP ČR v podmínkách kraje. 

(9)  Z jednání KS NRZP se pořizuje písemný zápis. Zápis může mít i formu usnesení.  

(10) Za zpracování zápisů a usnesení odpovídá předseda KV NRZP. Zápis musí být rozeslán do 30 dnů 
po uskutečněném jednání. Zápisy s usnesením se zasílají rovněž v jednom vyhotovení na adresu 
sídla NRZP ČR.  

(11) KS přijímá usnesení, která jsou závazná pro činnost KV NRZP. 
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§ 24 – KRAJSKÝ VÝBOR NRZP 

(1)  V období mezi KS je nejvyšším orgánem krajské NRZP. 

(2) KV iniciuje a koordinuje naplňování cílů krajské NRZP a poslání NRZP ČR na území kraje. 

(3) KV zejména: 

  a)  zaujímá stanoviska k otázkám životních podmínek osob se zdravotním postižením na území 
  kraje a prezentuje je navenek, 

b)  schvaluje zástupce krajské NRZP v orgánech kraje, popř. v dalších krajských organizacích. 

(4)  KV je složen z předsedy a dalších nejméně čtyř členů KV volených na KS a předsedů Oblastních 
rad zdravotně postižených. 

(5)   Jednání KV NRZP se mohou dále účastnit předsedové odborných pracovních komisí, přidružení a 
 čestní členové a další účastníci, na kterých se dohodne KV NRZP např. se statusem stálého hosta. 

(6) KV se schází nejméně čtyřikrát ročně. 

(7)  K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina členů. V případě nerozhodného hlasování – 
 rozhoduje hlas předsedy.  

(8) Způsob svého jednání upravuje KV vlastním Jednacím řádem. 

(9)  Z jednání KV NRZP se pořizuje písemný zápis. Zápis může mít i formu usnesení.  

(10)  Za zpracování zápisů a usnesení odpovídá předseda KV NRZP. Zápis musí být rozeslán do 30 dnů 
 po uskutečněném jednání. Zápisy s usnesením se zasílají rovněž v jednom vyhotovení na adresu 
 sídla NRZP ČR. 

(11) O své činnosti informuje krajská NRZP dvakrát ročně RV NRZP ČR. Zprávy se zasílají 
elektronickou poštou na adresu předsedy NRZP ČR.  

(12)  V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, si může předseda KV vyžádat stanovisko KV 
písemnou procedurou (per rollam). Tento způsob vyjádření KV může předseda použít i 
z podnětu jiného člena KV, pokud to uzná za účelné. Dokumenty spolu s návrhem usnesení 
v dané záležitosti musí být zaslány všem členům KV klasickou nebo elektronickou poštou. 
Členové KV zašlou svoje vyjádření klasickou nebo  elektronickou poštou nejpozději do 10 
pracovních dnů od odeslání dokumentů na adresu sídla krajské NRZP. K přijetí usnesení 
písemnou procedurou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů KV. Po uplynutí lhůty 
informuje předseda KV o výsledku členy KV. 

(13)  KV rozhoduje o přijetí nebo vyloučení řádných a přidružených členů na krajské úrovni 

 

§ 25 - OBLASTNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

(1)  V obcích s rozšířenou působností se mohou vytvářet Oblastní rady osob se zdravotním postižením 
(dále jen Oblastní rady). 

(2) Pravidla pro vznik a činnost Oblastních rad stanovuje RV. 

(3) Předseda oblastní rady je z titulu své funkce členem KV NRZP. 

(4) Podrobnosti stanoví Organizační řád NRZP ČR. 
 

§ 26 - SEZNAM A EVIDENCE ČLENŮ 

(1) NRZP ČR vede seznam členů včetně čestných a přidružených členů na celostátní úrovni. 

(2) KV NRZP ČR vede seznam členů včetně čestných a přidružených členů na krajské úrovni. O stavu 
členské základny informuje KV NRZP ČR 2x ročně NRZP ČR. 
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(3) Zápisy a výmazy týkající se členství spolků (osob) zajišťuje NRZP ČR. Seznam řádných členů na 
celostátní úrovni bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách NRZP ČR (www.nrzp.cz).  

(4)  Přidružení a čestní členové budou na veřejném seznamu členů zveřejněni pouze za předpokladu, 
že k tomu dají výslovný písemný souhlas. 

(5)  Základním dokumentem pro získávání informací o členských organizacích do seznamu členů je 
"Evidenční list členské organizace NRZP ČR". Pokud členská organizace nenahlásí změny v údajích 
uvedeného formuláře, vychází NRZP ČR z posledních informací. Změny údajů v Evidenčním listu 
členské organizace NRZP ČR sdělují členské organizaci na adresu NRZP ČR, a to formou 
doporučené listovní zásilky. 

(6) Elektronická pošta, opatřená elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., je pro účely 
těchto Stanov považována za rovnocennou písemné doporučené korespondenci. 

(7)  Členské organizace mohou v Evidenčním listu členské organizace NRZP ČR vyjádřit, že 
upřednostňují elektronickou poštu. Pokud nedisponují elektronickým podpisem, uvedou 
v Evidenčním listu členské organizace NRZP ČR e-mailovou adresu, ze které a na kterou budou 
zasílány elektronické zprávy. Po obdržení takové nezabezpečené zprávy odešle adresát odesílateli 
samostatnou zprávu potvrzující příjem. Tu původní odesílatel opět samostatnou zprávou potvrdí. 
Zprávy zaslané z jiné e-mailové adresy než uvedené v Evidenčním listu členské organizace NRZP 
ČR nebudou považovány za autentické. 

(8) Členským organizacím, které s tím vyjádří souhlas na Evidenčním listu členské organizace NRZP 
ČR, mohou být zasílány zprávy v elektronické formě ve všech případech, ve kterých tyto Stanovy 
umožňují doporučené listovní zásilky.  

 

§ 27 - ODBORNÉ PRACOVNÍ KOMISE NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI 

(1)  K řešení odborných úkolů působí v rámci NRZP ČR stálé nebo dočasné odborné pracovní komise 
(dále jen komise). 

(2) Celostátně působící komise 
 a) Stálé komise zřizuje RV na návrh svých členů,  

b) Podle aktuální situace a potřeb může předseda NRZP ČR ustavit dočasné pracovní komise k 
 řešení naléhavých či krátkodobých úkolů. Tyto komise zpravidla po vyřešení úkolu zanikají. 

(3)  Členy komisí navrhují členské organizace NRZP ČR, orgány NRZP ČR a jednotlivci předsedovi NRZP 
ČR. 

(4)  Členství v komisi vzniká na základě jmenování a zaniká na základě odvolání předsedou NRZP ČR. 

(5) Komise se scházejí podle potřeb nebo na žádost předsedy NRZP ČR nejméně však dvakrát ročně.  

(6)  Činnost komise řídí tajemník (zpravidla pracovník NRZP ČR), kterého jmenuje předseda NRZP ČR. 

(7)  Zprávu o činnosti komisí projednává nejméně jednou ročně RV a RS NRZP ČR. 
  

§ 28 – REGIONÁLNĚ PŮSOBÍCÍ ODBORNÉ KOMISE 

(1) Podle aktuální situace a potřeb může KV NRZP ustavit pracovní komise k řešení naléhavých úkolů. 
Tyto komise zpravidla po vyřešení úkolu zanikají. 

(2) Členy komisí navrhují členské organizace krajské NRZP předsedovi KV NRZP. 

(3) Členství v komisi vzniká na základě jmenování a zaniká na základě odvolání předsedou KV NRZP. 

(4) Komise se scházejí podle potřeb nebo na žádost předsedy KV NRZP.  

(5) Činnost komise řídí krajský koordinátor NRZP ČR. 

(6) Zprávy o činnosti komisí projednává nejméně jednou ročně KV a KS NRZP.  
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§ 29 - MAJETEK A HOSPODAŘENÍ NRZP ČR 

(1) Členové NRZP ČR neručí za její případné dluhy. 

(2) NRZP ČR je jednou hospodářskou, účetní a daňovou jednotkou.  

(3) Majetek NRZP ČR je získáván především z členských příspěvků, darů, dotací a vlastní činnosti. 

(4) Zisk z vedlejší činnosti NRZP ČR lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

(5) Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
rozpočtem schvalovaným Republikovým výborem. 

(6) Roční přehled o hospodaření předkládá předseda ke schválení RS NRZP ČR. 

(7) V případě zrušení a zániku NRZP ČR rozhoduje RS o naložení s majetkovým zůstatkem NRZP ČR, 
který vyplyne z likvidace. RS jmenuje osobu likvidátora, kterému stanoví písemně rozsah 
udělených kompetencí v souladu s obecně závaznými předpisy. 

(8) Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle stanov. V tomto případě bude likvidační zůstatek 
 převeden na subjekt, kde je NRZP ČR v roli jediného zakladatele. 

(9)  Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek 
spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž 
území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, 
na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně 
prospěšnému cíli. 

 

§ 30 - STATUTÁRNÍ ORGÁN NRZP ČR 

(1) Statutárním orgánem je předseda NRZP ČR. 

(2)  V případě nepřítomnosti předsedy a v době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci, zastupuje jej 1. 
 místopředseda - a to v plném rozsahu statutárního orgánu. 

(3)  Statutární orgán může přenést část svých kompetencí na další zástupce orgánů a pracovníky 
 NRZP ČR. V tomto případě se vyžaduje písemná forma pověření nebo zmocnění. 

(4) Předseda 
a) předseda je statutárním orgánem NRZP, řídí její činnost, jedná jejím jménem, resp. činí veškeré 

kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu 
spolku, 

b) svolává a řídí RS, RV a předsednictvo Republikového výboru, 

c) způsob právního jednání se provede tak, že k právnímu úkonu připojí předseda svůj 
vlastnoruční podpis a případně i oficiální razítko NRZP ČR. 

(5)  Předseda je současně nejvýše postaveným pracovníkem NRZP ČR. Z tohoto důvodu řídí činnost 
profesionálních pracovníků - zaměstnanců NRZP. Podrobnosti stanoví organizační řád NRZP. 

(6)  Jedná jménem NRZP ČR při naplňování jejích cílů a činností zastupuje NRZP ČR navenek. 

(7)  Je hlavním koordinátorem činností a aktivit NRZP ČR. 

(8) Řídí činnost odborů kanceláře NRZP ČR. 

(9)  Vydává závazné organizační pokyny a hospodářské směrnice v rozsahu dle Organizačního řádu 
 NRZP ČR. 
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§ 31 – PROFESIONÁLNÍ ZÁZEMÍ ČINNOSTI NRZP ČR 

(1) Těžiště činnosti NRZP ČR spočívá na práci odborných pracovníků – zaměstnanců NRZP ČR. 

(2) Hlavní odborné pracoviště, které plní funkci řídícího, organizačního a metodického centra má 
sídlo v Praze na adrese sídla NRZP ČR. 

(3) Podle potřeby jsou také zřizována odborná pracoviště v krajských městech, která jsou zázemím 
 pro činnost krajské NRZP a jsou pracovištěm regionálních zaměstnanců NRZP ČR - krajských 
 koordinátorů. 

(4) Podrobnosti stanoví Organizační řád a návazné směrnice NRZP ČR. 

 

§ 32 – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

(1) Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. je od 1. 1. 2014 právním 
pokračovatelem svazu občanských sdružení s názvem Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR, ustavené dle zákona č. 83/1990 Sb. a registrované u Ministerstva vnitra ČR pod 
číslem VS/1-1/44610/00-R. 

(2)  Text stanov byl schválen na zasedání RS NRZP ČR dne 18. 10. 2018 v Praze.  

(3)  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku. 
  
  
  

Václav Krása v. r., předseda NRZP ČR 
 


