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Vážení přátelé,
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., předkládá výroční zprávu za rok 2019.

Rok 2019 byl v činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky bohatý na mnoho událostí. Hned od počátku roku 
jsme dostali velmi dobrou zprávu, že skutečně dojde k tomu, že poukáz- 
ky na výplatu hmotné nouze budou prakticky od 1. 4. 2019 zrušeny. 
Národní rada se touto činností hodně zabývala a podařilo se jí prosadit 
novelu zákona o hmotné nouzi. Dalším úspěchem, který se datuje 
k začátku roku, bylo přijetí novely zákona o sociálních službách, 
kterou se od 1. 4. 2019 zvýšil příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti 
na 19 200 Kč a od 1. 7. 2019 příspěvek na péči ve III. stupni závislosti 
na 12 800 Kč, přičemž u dětí do 18 let věku činí tento příspěvek 
13 800 Kč. V prvních měsících roku se nám ještě podařilo ukončit pro- 
jednávání námi navržené novely zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, kde byl významně rozšířen výčet diagnóz, 
u kterých je možné požádat o příspěvek na kompenzační pomůcky. 
Poslední úspěšnou novelou, která byla také iniciována NRZP ČR, 
byla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která s platností 
od roku 2020 snižuje limit výdajů na léky u příjemců invalidních 
důchodů do věku 65 let na 500 Kč ročně. Začátek roku byl pro Národní 
radu osob se zdravotním postižením České republiky velmi úspěšný, 
protože byla ukončena řada legislativních návrhů, které jsme iniciovali. 
V prosazení těchto návrhů nám pomohli poslanci. Velmi úzce s námi 
spolupracovali páni poslanci Vít Kaňkovský, Patrik Nacher a další. 

Po celý rok 2019 jsme intenzivně jednali s řadou státních orgánů 
a organizací o zabezpečení bezbariérové osobní dopravy na želez-
nici, coby veřejné služby, v souvislosti s její liberalizací. Jednali 
jsme s předsedou vlády panem Andrejem Babišem, Asociací krajů, 
s ministry dopravy, řediteli SŽDC, SFDI, Českými drahami a také 
se zástupci nových dopravců, kteří se ucházeli o zakázky v osobní 
dopravě, jako veřejné služby. Výsledek těchto jednání byl významný, 
protože se nám podařilo uspíšit přípravu některých důležitých záko-
nů a nařízení. Přesto se na konci roku 2019 projevily určité potíže, 
protože noví dopravci neměli dostatek bezbariérových železničních 
vagonů. NRZP ČR trvala na svém doporučení, aby do doby revize 
právních předpisů a jejich doplnění byla liberalizace zastavena. Kva-
lita veřejné služby není jenom splnit dopravu, ale i další navazující 
služby. Trvali jsme také na tom, aby byla zachována síťovost želez-
niční dopravy. To znamená, aby jednotlivé tratě na sebe navazovaly 

a aby se nestalo, že vlak někam přijede, druhý na něj nepočká a lidé 
zůstanou bez zajištěné dopravy. 

Během uplynulého roku jsme usilovně pracovali na změně zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění, a to v souvislosti se skončením úhrady 
tzv. Bílého programu. Jedná se například o sprchové vozíky, sprchová 
křesla, sprchové sedačky do vany, sprchová křesla pevná pojízdná, klo-
zetová křesla pojízdná pevná a další. I přes velmi intenzivní jednání se 
nám nepodařilo tyto prostředky navrátit pod úhradu z veřejného zdra-
votního pojištění. Zatím to vypadá tak, že si lidé budou muset tyto pro-
středky kupovat sami. Považujeme tuto věc za selhání veřejné správy. 

Dne 28. 3. 2019 se v Třebíči uskutečnilo slavnostní předávání  
cen NRZP ČR MOSTY. Účastnila se ho jako tradičně patronka  
ceny MOSTY paní Livie Klausová, paní ministryně financí Alena 
Schillerová, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a mnoho vzác-
ných hostů. Je to vždycky nádherný pocit, když můžeme ocenit ty, 
kdo významně pomáhají lidem se zdravotním postižením.

Po celý rok jsme dostávali stížnosti občanů na způsob prodlužování 
platnosti průkazů osob se zdravotním postižením. Problém spočívá 
v tom, že platnost průkazu je omezena lhůtou 10 let a po deseti 
letech musí dojít k jeho výměně. Přestože posudková služba nestačí 
projednávat jednotlivé žádosti ve lhůtě, Úřady práce trvají na tom, 
že je možné požádat o prodloužení průkazu teprve dva měsíce před 
skončením jeho platnosti. Tím dochází k situacím, kdy osoba se 
zdravotním postižením, která má trvalé a neměnné postižení, a tudíž 
je zřejmé, že platnost průkazu bude prodloužena, nemá platný 
průkaz a nemůže čerpat benefity, které z něho vyplývají. Národní 
rada osob se zdravotním postižením České republiky vypracovala 
novelu zákona a oslovila některé poslance, aby ji podali. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 jsme v souvislosti s přechodem na 
elektronickou evidenci poplatků zahájili jednání s SFDI o způsobu 
osvobození držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají přiznán 
parkovací průkaz, od dálničních poplatků. Vzhledem k tomu, že 
došlo k novému výběrovému řízení realizátora výběru mýtného, 
nebyl do konce roku 2019 systém vyřešen. ➤
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Ve spolupráci s panem poslancem Patrikem Nacherem jsme připravili 
a jeho prostřednictvím podali návrh zákona, který by umožnil 
distanční prodej léků na předpis. Znamenalo by to, že v souvislosti 
s elektronickým předpisem léků, by lékař poslal pacientovi předpis 
léků elektronicky. Pacient by jej opět elektronicky poslal do své 
lékárny, a ta by mu doručila lék domů. Tento systém je funkční 
u léků, které nejsou na předpis. Ušetřily by se peníze klientům, kteří 
musejí posílat asistenty pro předpis, dále s ním musí asistent do 
lékárny a teprve potom doručí lék klientovi. Práce asistentů je drahá 
a distanční prodej léků by byl levnější a prakticky bezkontaktní. Pro 
odpor části lékáren, ale především poslanců Zdravotního výboru, se 
nám tuto myšlenku nepodařilo prosadit. Dnes, v době epidemie je 
zřejmé, že tento způsob distribuce léků chybí. 

Ve druhé polovině roku 2019 se nám podařilo prosadit poměrně rozsáh-
lou novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postiže-
ním. Návrh novely zákona iniciovala Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky a byl vypracován ve spolupráci s panem 
poslancem Vítem Kaňkovským. Návrh zákona však podepsali poslan-
kyně a poslanci napříč politickými stranami. Návrh zákona rozšiřuje 
spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají 
těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je 
výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se 
jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemoc-
něním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato 
onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu 
člověka, a to v některých případech ještě hůře než u osob, které mají 
poruchu nosného či pohybového aparátu. V rámci projednávání záko-
na byly přijaty další pozměňovací návrhy. Do výčtu onemocnění, která 
rozšiřují spektrum osob s nárokem na přiznání dávky, byly zařazeny 
ještě osoby bez obou horních končetin. Byl také zvýšen koeficient pro 
přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a to na 16násobek 
životního minima. Zákon nabyl účinnosti od 1. 3. 2020.

Dne 15. září 2019 se uskutečnilo již třetí přijetí delegace NRZP ČR 
u pana prezidenta Miloše Zemana. Jako vždy to bylo pracovní setkání, 
i když velmi milé. Jednali jsme o úhradě tzv. Bílého programu z ve-
řejného zdravotního pojištění, o liberalizaci osobní železniční dopra-
vy jako veřejné služby, a opět jsme se vrátili k tématu poskytování 
příspěvku na péči českým občanům, kteří dlouhá léta pracovali na 
Slovensku, platili tam pojištění, ale Slovenská republika jim odmítá 
vyplácet do České republiky příspěvek na péči. 

Zahájili jsme novou spolupráci s Krizovým štábem zdravotnictví, 
abychom podpořili ostatní subjekty v odporu proti rušení některých 
nemocnic. Tato věc se podařila.

V souvislosti s přípravou novely školského zákona jsme v září uspo-
řádali velkou konferenci, zaměřenou na inkluzivní vzdělávání, kde 
přednášeli významní odborníci. Výstupem konference bylo prohlá-
šení a apel na Ministerstvo školství České republiky, aby zachovalo 
základní prvky společného vzdělávání.

Dne 17. 10. 2019 se uskutečnilo dvacáté první zasedání Republikové-
ho shromáždění NRZP ČR, které mělo tradiční průběh, projednalo 
všechny potřebné dokumenty a přijalo Prohlášení delegátů Republi-
kového shromáždění k financování sociálních služeb.

Dne 29. 10. 2019 se uskutečnila další mimořádná jízda vlakem na vý-
stavu Rehaprotex, která v ten den začínala na brněnském výstavišti. 
Jízdy vlakem, společně s návštěvníky veletrhu, se účastnili významní 
hosté v čele s předsedou vlády panem Andrejem Babišem, minist-
rem dopravy Vladimírem Kremlíkem, řediteli SŽDC, SFDI, ČD, a. s., 
a dalšími. V rámci zahájení veletrhu připravila Národní rada osob se 
zdravotním postižením České republiky velkou konferenci na téma 
osobní železniční doprava jako veřejná služba po liberalizaci a zajiš-
tění dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

V roce 2019 zahájila Národní rada osob se zdravotním postižením 
České republiky významnou spolupráci s Energetickým regulačním 
úřadem, a to především v souvislosti s množícími se podvody při 
nakupování elektrické energie pro občany, kdy řada lidí nabízí 
podvodné smlouvy buď starým lidem, nebo lidem se zdravotním 
postižením, kteří nedokážou posoudit přínosy nabízených smluv. 
Dne 30. října 2019 se za účasti významných hostů uskutečnil společný 
seminář ERÚ a NRZP ČR na téma „šmejdi v energetice“.

Po celý rok jsme spolupracovali na reformě psychiatrické péče. 
K tomuto tématu, problematice duševního zdraví, se dvakrát sešla 
pracovní skupina Národní rada osob se zdravotním postižením 
České republiky. Považujeme toto téma za velmi významné.

NRZP ČR je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro osoby 
se zdravotním postižením. Pět členů předsednictva NRZP ČR je 
členem VVZPO. Po celý rok jsme se účastnili práce všech pracovních ➤
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komisí VVZPO a samozřejmě také pléna Výboru. Předsedou Výboru 
je předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš, který se účastní 
jednání Výboru pravidelně, a pod jehož vedením se nám podařilo 
v loňském roce řešit řadu závažných problémů.

NRZP ČR se účastnila plnění Národního plánu podpory OZP, který 
by měl být na roky 2015–2020. Připravila do plánu vlastní návrhy 
a účastnila se jednání s jednotlivými resorty o jejich podílu na pří-
pravě cílů a opatření Nového plánu vyrovnávání. NRZP ČR význam-
nou měrou přispívala k přípravě nového Národního plánu vyrovná-
vání příležitostí OZP, který by měl vstoupit v platnost od roku 2021.

NRZP ČR se jako spoluvyhlašovatel Národního rozvojového pro-
gramu mobility pro všechny účastnila všech aktivit programu. Spo-
lupracovala na poradenských dnech pro jednotlivé investory, a na 
různých konferencích a setkáních s představiteli měst propagovala 
myšlenku Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
na zpřístupňování obecních zařízení.

V roce 2019 jsme realizovali řadu projektů, hrazených z Evropských 
fondů. Projekty byly zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti lidí se 
zdravotním postižením, na edukaci a pomoc pečujícím osobám, 
edukaci pracovníků Úřadu práce a další. Již od roku 2007 realizujeme 
projekt Distribuce euroklíče, a vzdělávání pracovníků KÚ v oblasti 
zdravotního postižení.

NRZP ČR má zastoupení i v dalších organizacích, jako je Poradní 
sbor Ochránkyně lidských práv, Pacientská rada, Pracovní komise 
Pacientské rady a v dalších pracovních týmech. Jsme pravidelnými 
účastníky jednání některých orgánů Poslanecké sněmovny a pracov-
ních komisí Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

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

V roce 2019 nás opustilo několik významných spolupracovníků, jejichž 
ztráta je velmi bolestná. 

Dne 4. srpna 2019 zemřel ve věku 91 let pan prof. MUDr. Jan  
Pfeiffer, DrSc. Pan profesor byl jedním ze zakladatelů rehabilitace 
v České republice, spolupodílel se na vzniku Katedry léčebné rehabi-
litace, kde byl v roce 1986 jmenován přednostou samostatné Kliniky 
rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice. Pan profesor 
byl velký podporovatel Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky a v roce 2016 byl jmenován prvním čestným členem 
NRZP ČR. Pan profesor byl neúnavným propagátorem ucelené reha-
bilitace a velký přítel všech lidí se zdravotním postižením.

Dne 7. srpna 2019 zemřel ve Francii pan Mgr. Milan Langer na své 
pouti do Santiaga de Compostela. Pan Langer, ač těžce zdravotně 
postižený, byl neúnavným bojovníkem za práva osob se zdravotním 
postižením a byl dlouholetým předsedou olomoucké NRZP ČR. 
Působil jako zastupitel statutárního města Olomouc a Olomouckého 
kraje. Odešel od nedokončené práce.

Před koncem roku, 25. prosince 2019, zemřela ve věku 72 let bývalá 
herečka, politička a podporovatelka Národní rady paní Táňa Fischerová. 
Asi nejvíce utkvěla všem jako moderátorka Adventních koncertů, spo- 
lečně s Martou Kubišovou a Janem Kačerem. Paní Táňa s námi dlouho- 
době spolupracovala, když moderovala naše demonstrace a účastnila se 
také například předávání cen Mosty a předávání ceny Duhové křídlo. 
V letech 2016–2019 byla také členkou Předsednictva NRZP ČR.

Čest jejich památce.

Za úspěchy, kterých se Národní radě osob se zdravotním postižením 
České republiky podařilo v roce 2019 dosáhnout, je mnoho práce 
spolupracovníků, členských organizací a našich příznivců. Za jejich 
pomoc jim patří poděkování. Poděkování patří také našim partnerům 
a sponzorům, kteří nás podporují a podporovali. Bez jejich pomoci by se 
nám mnoho věcí nepodařilo a mnohé projekty by se neuskutečnily.  

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR
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Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky vznikla 
na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených 
dne 27. června 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nej-
efektivnějšího způsobu 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 postižením. Spolupracuje s orgány státní 
správy a samosprávy v České republice a s mezinárodními organizace-
mi a institucemi, je nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem  
organizací osob se zdravotním postižením v České republice.

Z tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro 
zdravotně postižené občany a zastupuje občany se zdravotním po- 
stižením v dalších významných organizacích, jako je například Svaz měst 
a obcí České republiky, Řídicí výbor Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny a v dalších institucích. Je členem mezinárodních 
organizací Disabled Peoples’ International, Rehabilitation International, 
European Disability Forum a FIMITIC.

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

Pro řešení společných otázek života osob se zdravotním postižením 
jsou v Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky 
ustaveny odborné komise, sociální, legislativní, pro odstraňování 
bariér, pro zdravotnictví, pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci, 
vzdělávání a pro problematiku osob s duševním onemocněním. Jejími 
členy jsou významní odborníci z různých oblastí života.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je celo- 
státním poskytovatelem odborného sociálního poradenství. Centrál- 
ní pracoviště je v sídle NRZP ČR v Praze a detašovaná pracoviště 
jsou v Plzni, v Brně, v Olomouci, v Ostravě, v Pardubicích, v Českých 
Budějovicích, v Liberci a v Otrokovicích. Národní rada osob se zdra-
votním postižením České republiky sdružovala k 31. 12. 2019 celkem 
95 organizací osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců 
s celostátní působností a dále 170 organizací s krajskou působností. 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky byla 
zároveň zřizovatelem šesti o. p. s., a to Centrum pro zdravotně 
postižené Jihočeského kraje, Centrum pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje, Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Královéhradeckého kraje, Centrum pro zdravotně posti- 
žené Pardubického kraje, Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Středočeského kraje a Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého 
kraje. Dále je zřizovatelem ústavu Institut rovných příležitostí a Jiho- 
českého centra rovných příležitostí, z. ú., se sídlem v Prachaticích.  
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NRZP ČR SE PŘEDSTAVUJE



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 osoby se zdravotním postižením;
    spolupráce s významnými institucemi a organizacemi  

(např. Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR,  
Parlamentem ČR, SFDI ČR, UZS ČR, Pacientskou  
radou, odborovými organizacemi a dalšími);

    připomínkování a vytváření vlastních legislativních  
návrhů ovlivňujících životní podmínky zdravotně  
postižených občanů, jejich rodin a přátel;

    zajišťování koordinační a metodické činnosti  
ve prospěch členských organizací NRZP ČR;

    zpracovávání informací s tematikou  
podpory osob se zdravotním postižením;

    vydávání 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;
    oceňování projektů podporujících  

integraci OZP cenou MOSTY;
    spoluúčast na realizaci Národního  

rozvojového programu Mobility pro všechny.

3. NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
    spolupráce s krajskými zastupitelstvy  

při plánování a realizaci regionální politiky;
    metodická a organizační pomoc krajským  

radám osob se zdravotním postižením;
    přímá podpora koordinační a informační činnosti  

krajských rad osob se zdravotním postižením;
    podpora aktivit krajských rad osob  

se zdravotním postižením při naplňování  
hlavních cílů organizace v regionech;

    iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání  
příležitostí pro občany se zdravotním postižením  
a krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb;

    realizace projektů z evropských fondů zaměřených k podpoře 
samostatného života osob se zdravotním postižením.   
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ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR
Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky je rozvíjena na následujících úrovních:

Činnost nRZP ČR



Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním 
postižením České republiky, z. s., je Republikové  
shromáždění, které se sešlo dne 17. října 2019 v Praze.  
XXI. Republikové shromáždění schválilo Prohlášení delegátů 
k financování sociálních služeb a přijalo toto usnesení:

UsNEsENÍ XXI. REPUBLIKOVÉhO shROMÁžDěNÍ NRZP ČR, 
KONANÉhO V PRAZE DNE 17. řÍJNA 2019

Republikové shromáždění schvaluje:
    program jednání XXI. Republikového  

shromáždění NRZP ČR;
    jednací a volební řád XXI. Republikového  

shromáždění NRZP ČR;
    zprávu o činnosti za období od posledního  

Republikového shromáždění NRZP ČR;
    zprávu o hospodaření NRZP ČR za rok 2018;
    prohlášení delegátů Republikového  

shromáždění NRZP ČR ze dne 17. října 2019.

Republikové shromáždění volí:
    předsedajícím Václava Krásu    
    návrhovou komisi ve složení:  

Jiří Morávek,  
Jaroslav Slavík,  
Jiří Vencl

    volební komisi ve složení:  
Olga Krásová,  
René Molitoris,  
Marie Madejová

    Janu Koželskou členkou předsednictva NRZP ČR

Republikové shromáždění bere na vědomí:
    jmenování zapisovatelky RS NRZP ČR: paní Michaela Kubíčková;
    zprávu RKK za období od posledního RS NRZP ČR; 
    zprávu o činnosti KRZP a zprávu o činnosti  

krajských koordinátorů NRZP ČR; 
    zprávu o činnosti odborných pracovních komisí.

PROhLÁšENÍ DELEGÁTů REPUBLIKOVÉhO  
shROMÁžDěNÍ NRZP ČR ZE DNE 17. řÍJNA 2019
Delegáti XXI. Republikového shromáždění Národní rady 
osob se zdravotním postižením České republiky projednali 
způsob přípravy novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Klíčovou otázkou připravované novely zákona je 
způsob financování sociálních služeb. MPSV ČR původně 
navrhlo systém financování prostřednictvím tříletých gran-
tů pro poskytovatele sociálních služeb s tím, že tato změna 
financování by byla předstupněm financování sociálních 
služeb prostřednictvím zvláštního pojištění. Jednalo by se 
o částečně mandatorní výdaj. NRZP ČR vyslovila s tímto 
způsobem financování souhlas. 

Ministerstvo financí České republiky však vyjádřilo zásadní 
nesouhlas s výše uvedeným způsobem financování sociál-
ních služeb a navrhuje, aby kraje obdržely finanční pro-
středky na zajištění dostupnosti sociálních služeb formou 
zvýšení daňových příjmů v rozpočtovém určení daní pro 
jednotlivé kraje. 

Delegáti XXI. Republikového shromáždění Národní rady 
osob se zdravotním postižením České republiky vyslovují 
zásadní nesouhlas s tím, aby prostředky na sociální služby 
byly součástí daňových příjmů krajů, a to z těchto důvodů:
    Již v současné době dochází na úrovni krajů k rozdílné 

dostupnosti jednotlivých druhů sociálních služeb mezi 
kraji. V případě, že kraje budou mít finanční prostředky 
na sociální služby ve svých daňových příjmech, bez jejich 
určení se prohloubí diferenciace mezi kraji do té míry, že 
každý kraj bude mít velmi rozdílnou skladbu sociálních 
služeb a jejich dostupnost.

    Kraje jsou největšími zřizovateli sociálních služeb, a tudíž 
je pravděpodobné, že budou prioritně podporovat služby, 
které zřizují. Jedná se o jasný střet zájmů. Kraje zřizují pře-
devším pobytové sociální služby a vzniká nebezpečí prefe-
rence těchto služeb na úkor terénních sociálních služeb. ➤
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PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR



    Kraje, v přenesené působnosti výkonu státní správy, jsou regis-
trujícím orgánem poskytovatelů sociálních služeb. Tato skuteč-
nost může vést k dalšímu střetu zájmů, protože mohou významně 
ovlivňovat skladbu sítě poskytovatelů sociálních služeb. Do fi-
nancování vstupují i politické vlivy při rozhodování o finanční 
podpoře jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Proto je 
nezbytné, aby byl stanoven minimální rozsah sítě poskytovatelů 
sociálních služeb na celostátní úrovni a nikoliv pouze na úrovni 
kraje, který bude stát garantovat. 

Delegáti XXI. Republikového shromáždění Národní rady osob se 
zdravotním postižením České republiky proto vyjadřují pochybnos-
ti o připravenosti na změnu financování sociálních služeb a žádají 
MPSV ČR a MF ČR, aby se dohodly na takovém způsobu financování, 
který bude garantovat dostupnou síť všech druhů sociálních služeb  
a vytvoří základní síť sociálních služeb, která bude na stejné úrovni 
v rámci krajů a stát ji bude garantovat.

Republikový výbor NRZP ČR v roce 2019 schválil rozpočet 
Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky 
na rok 2019, vyhlásil další ročník ceny NRZP ČR MOsTY 
a projednal další organizační věci. 

RV NRZP ČR přijal 25. dubna 2019 toto usnesení:

UsNEsENÍ Z JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉhO  
VýBORU NRZP ČR DNE 25. DUBNA 2019 

Republikový výbor NRZP ČR 
    určuje zapisovatele  

paní Michaelu Kubíčkovou;
    volí návrhovou komisi ve složení:  

Jiří Morávek a Jaroslav Slavík;
    schvaluje program jednání;
    bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR  

o činnosti předsednictva od posledního jednání  
Republikového výboru NRZP ČR ze dne 20. září 2018;

    RV NRZP ČR vyhlašuje XVII. ročník ceny Národní rady osob se 
zdravotním postižením České republiky – MOSTY 2019. Dopo-
ručuje, aby se předání cen uskutečnilo ve spolupráci se Zlínským 
krajem a statutárním městem Zlín. Současně stanoví předběžně 
termín na úterý 24. března 2020. Pověřuje předsednictvo NRZP 
ČR ke změně spolupořadatele a dne konání, v případě, že by se 
objevily jakékoliv komplikace při pořádání této akce.

    RV NRZP ČR schvaluje rozpočet NRZP ČR na rok 2019;
    RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu  

o vyúčtování projektů za rok 2018;
    RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedkyně  

Republikové kontrolní komise NRZP ČR;
    RV NRZP ČR bere na vědomí termíny jednání orgánů NRZP ČR, 

a to Republikové shromáždění dne 17. října 2019,  
Republikový výbor dne 19. září 2019.

RV NRZP ČR 19. září 2019 přijal toto usnesení:

UsNEsENÍ Z JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉhO  
VýBORU NRZP ČR DNE 19. ZÁřÍ 2019 

Republikový výbor NRZP ČR 
    určuje zapisovatele paní Michaelu Kubíčkovou; 
    volí návrhovou komisi ve složení:  

Jiří Morávek a Jaroslav Slavík;
    schvaluje program jednání;
    schvaluje jmenování čestného člena  

NRZP ČR pana Jaroslava Paura;
    bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR  

o činnosti předsednictva od posledního  
jednání RV NRZP ČR ze dne 25. března 2019;

    RV NRZP ČR vyhlašuje XVII. ročník  
vyhlášení cen NRZP ČR MOSTY 2019;

    RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedkyně  
Republikové kontrolní komise NRZP ČR;

    RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu ředitele regionálního  
odboru o činnosti koordinátorů a předsedů krajských NRZP.   
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Činnost orgánů nrZP Čr



Na území všech krajů jsou ustaveny krajské NRZP:
NRZP Praha, NRZP Středočeského kraje,
NRZP Jihočeského kraje, NRZP Plzeňského kraje,
NRZP Karlovarského kraje, NRZP Ústeckého kraje,
NRZP Libereckého kraje, NRZP Královéhradeckého kraje,
NRZP Pardubického kraje, NRZP Kraje Vysočina,
NRZP Jihomoravského kraje, NRZP Olomouckého kraje,
NRZP Moravskoslezského kraje a NRZP Zlínského kraje.

Cílem činnosti každé 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.

Nejvyšším orgánem krajské NRZP je Krajské shromáždění 
NRZP, které je složeno ze zástupců členů na krajské úrovni 
a které se v roce 2019 v každém kraji sešlo nejméně jednou, aby 
realizovalo usnesení ústředních orgánů Národní rady osob se 
zdravotním postižením České republiky v podmínkách krajů, 
iniciovalo vypracovávání a realizaci krajských plánů vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením, prosazovalo 
strategické cíle osob se zdravotním postižením a určovalo způsoby 
jejich dosahování na území krajů. Z každého jednání Krajského 
shromáždění NRZP byl pořízen zápis. V období mezi Krajskými 
shromážděními je nejvyšším orgánem krajské NRZP volený 
Krajský výbor NRZP, který iniciuje a koordinuje naplňování 
cílů krajské NRZP a poslání Národní rady osob se zdravotním 
postižením České republiky na území kraje. 

Krajský výbor NRZP se sešel v roce 2019 v každém kraji nejméně 
čtyřikrát a z každého jednání byl pořízen zápis. Všechny 
krajské NRZP při naplňování cílů a realizaci úkolů spolupracují 
s regionálními pracovišti Národní rady osob se zdravotním 
postižením České republiky, která jsou zřízena ve všech krajských 
městech, jsou pracovišti regionálních zaměstnanců Národní rady 
osob se zdravotním postižením České republiky – krajských 
koordinátorů a jsou zázemím pro činnost krajských NRZP.

Krajští koordinátoři pomáhají členským organizacím, distribuují tisko- 
viny, jednají s představiteli krajské samosprávy a s představiteli jednot- 
livých měst a obcí, spoluvytvářejí a aktivně prosazují Krajské plány 
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a podílejí 
se na monitorování a vyhodnocování jejich jednotlivých opatření.

V roce 2019 krajští koordinátoři
    pololetně zpracovávali a zasílali zprávu o činnosti krajské NRZP;
    pololetně zasílali aktualizovaný přehled  

členských organizací v krajské NRZP;
    ve spolupráci s předsedou krajské NRZP zajišťovali alespoň jednou 

ročně krajské shromáždění NRZP a zasílali zápis ze zasedání;
    alespoň čtyřikrát ročně zajišťovali zasedání  

Krajského výboru NRZP a zasílali zápisy ze zasedání;
    koordinovali propagaci Národního rozvojového  

programu mobility pro všechny;
    zajišťovali konference, přednášky, semináře a workshopy v krajích;
    koordinovali spolupráci se Státním památkovým  

ústavem v návaznosti na memorandum;
    realizovali projekt Handycars;
    účastnili se na akcích členských organizací  

sdružených v krajských NRZP;
    průběžně aktivně prováděli nábor nových členů  

(řádných i přidružených) krajských NRZP;
    průběžně distribuovali Euroklíče;
    podávali žádosti o dotace z prostředků krajů, měst, nadací apod.;
    průběžně aktualizovali informace o krajských NRZP;
    zveřejňovali pozvánky a informace o pořádaných akcích  

v regionech v tištěné podobě i na webu a intranetu NRZP ČR;
    plnili další aktuální úkoly dle pokynů.

Volení představitelé v regionech tvořili spolu s krajskými koordinátory 
nezastupitelnou oporu širokého hnutí osob se zdravotním postižením 
a přinášeli cennou zpětnou vazbu vedení Národní rady osob se zdravotním 
postižením České republiky i všem jejím zaměstnancům.  
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 PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY



Mgr. Václav KRÁsA, předseda NRZP ČR

Mgr. Jiří MORÁVEK, I. místopředseda NRZP ČR

Jiří VENCL, místopředseda NRZP ČR

Mgr. Jan UhERKA, místopředseda NRZP ČR

Mgr. Ing. Petr BěhUNEK, místopředseda NRZP ČR

Jana KOžELsKÁ, členka předsednictva NRZP ČR

Mgr. šárka PROKOPIUsOVÁ, členka předsednictva NRZP ČR

Jana BRABENCOVÁ, předsedkyně

Marie DIVIšOVÁ, členka 

Zdeněk KAšPAR, člen 

Viliam šUŇAL, člen

Marcela VÁCLAVÍKOVÁ, členka

Mgr. Ivana AMBROsOVÁ,  
ředitelka Domova Sedlec SPMP

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

Mgr. Věra KOsINOVÁ,  
předsedkyně sdružení DANETA

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

Alena LOUDOVÁ,  
místopředsedkyně Klubu bechtěreviků ČR

Anna MARTÍNKOVÁ,  
Sdružení rovných šancí, z. s.

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

Jaroslav PAUR,  
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zdeňka PETROVIČOVÁ,  
členka předsednictva Klubu bechtěreviků České republiky

Jaroslava PETRUsOVÁ,  
předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

Alena hUTAřOVÁ, předsedkyně NRZP kraje Vysočina

PhDr. Lukáš KARNET, předseda NRZP Jihomoravského kraje 

Radim KOZLOVsKý, předseda NRZP Moravskoslezského kraje

Jana KOžELsKÁ, předsedkyně NRZP Olomouckého kraje

Mgr. Martin KROLL, předseda NRZP Libereckého kraje

Ing. Jitka LÍKAřOVÁ, předsedkyně NRZP Karlovarského kraje

Ing. helena MÁDLOVÁ, předsedkyně NRZP Jihočeského kraje

Milan PEšEK, předseda NRZP Pardubického kraje

Jaroslav sLAVÍK, předseda NRZP Ústeckého kraje

Mgr. Jan UhERKA, předseda NRZP Zlínského kraje 

PhDr. Miroslav VALINA, předseda NRZP Plzeňského kraje 

Ing. Jiřina VECKOVÁ, předsedkyně NRZP Středočeského kraje 

Jiří VENCL, předseda NRZP Praha

PřÍMO ZVOLENÍ ČLENOVÉ PřEDsEDOVÉ KRAJsKýCh NRZP
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ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA NRZP ČR REPUBLIKOVÁ KONTROLNÍ KOMISE

ČLENOVÉ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR

Činnost orgánů nrZP Čr



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

Amelie, z. s. 
Šaldova 337/15, 186 00  Praha 8

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

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

ARCUs – onko centrum, z. s. 
Ješov 24, 783 24  Slavětín

Asociace muskulárních dystrofiků ČR, z. s. 
Petýrkova 1953/24, 148 00  Praha 4

Asociace POLIO 
Jabloňová 2891/2, 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 1189/7, 182 00  Praha 8

CEREBRUM – sdružení osob  
po poranění mozku a jejich rodin, z. s. 
Křižíkova 56/75, 186 00  Praha 8

Cestovní klub KID – 
klub invalidních dobrodruhů, z. s. 
Brněnská 1159/48, 323 00  Plzeň

Česká abilympijská asociace, z. s. 
Sladkovského 2824‚ 530 02  Pardubice

Česká asociace paraplegiků – CZEPA 
Dygrýnova 816/8, 198 00  Praha 14 – Černý Most

Česká společnost AIDs pomoc, z. s. 
Malého 282/3, 186 21  Praha 8 – Karlín

Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s. 
Zvonařova 1580/6, 130 00  Praha 3

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

ČKO – Český klub ohluchlých, o. s. 
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

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

Jdeme Autistům Naproti, z. s. 
Žilinská 198/26a, 779 00  Olomouc

Klub bechtěreviků ČR, z. s. 
Na Slupi 450/4, 128 00  Praha 2

Klub DEMKA 
Obránců míru 78, 261 01  Příbram VII

Klub nemocných cystickou fibrosou, z. s. 
Kudrnova 95/22, 150 00  Praha 5

Klub občanů bezbariérového  
domu Vondroušova, z. s. 
Vondroušova 1194/47, 163 00  Praha 6 – Řepy

Kolpingova rodina smečno 
U Zámku 5, 273 05  Smečno

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

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

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

Národní institut pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace ČR, 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, z. s. 
Na Křečku 365/5,  
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 05  Liberec 

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

Občanské sdružení rodičů a přátel uměle 
ventilovaných a kvadruplegických pacientů  
V Podbabě 2572/46, 160 00  Praha 6

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

Organizace nevidomých, z. s. 
Fritzova 4258/2, 586 01  Jihlava

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

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

proPAs, z. s. 
Klimentská 40, 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 zdravotně postižených  
Karlovy Vary – stará Role, z. s.  
Dvořákova 661/11, 360 17  Karlovy Vary

sELF hELP Ústí nad Labem, z. s. 
Stroupežnického ul. 9, 400 01  Ústí nad Labem

speciální pečovatelská služba, z. s. 
Hřebečská 2680, 272 01  Kladno

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

sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s. 
Ovčárská 471, 108 00  Praha 10

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

POZN.: Stav k 31. 12. 2019
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených  
dětí v ČR, z. s., Klub celiakie Brno  
Údolní 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

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin 
Karlínské náměstí 12, 186 00  Praha 8

Domov pro mne, z. s. 
Kounicova 299/42, 602 00  Brno

handy Club Ostrava, z. s. 
Palackého nám. 3, 301 00  Ostrava

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

Unie ROsKA reg. org., ROsKA České Budějovice, z. p. s. 
Lipenská 869/17, 370 01  České Budějovice

POZN.: Stav k 31. 12. 2019
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Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04  České Budějovice

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

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. 
Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin 
Karlínské náměstí 12, 186 00  Praha 8

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

Informační Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04  České Budějovice

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 4



1)  INsTITUT ROVNýCh PřÍLEžITOsTÍ, z. ú. 
IČ: 02810204 
Partyzánská 7,  
170 00  Praha 7
Poskytované služby: 
    realizace vzdělávacích kurzů

2)  JIhOČEsKÉ CENTRUM  
ROVNýCh PřÍLEžITOsTÍ, z. ú. 
IČ: 03482952 
SNP 559, Prachatice II 
383 01  Prachatice 
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    provoz půjčoven pro osoby  

se zdravotním postižením –  
na základě živnostenského listu

3)  JIhOČEsKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNě 
POsTIžENÉ A sENIORY, o. p. s.
IČ: 26594463 
SNP 559,  
383 01  Prachatice
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    odborné sociální poradenství
    osobní asistence
    sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením

POZN.: Stav k 31. 12. 2019

4)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNě POsTIžENÉ 
KARLOVARsKÉhO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594307 
Sokolovská 119/54,  
360 05  Karlovy Vary
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    odborné sociální poradenství
    osobní asistence

5)  CENTRUM PRO INTEGRACI OsOB 
sE ZDRAVOTNÍM POsTIžENÍM 
KRÁLOVÉhRADECKÉhO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594145 
Jana Černého 8/28,  
503 41  Hradec Králové
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    odborné sociální poradenství
    sociálně aktivizační služby

6)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNě POsTIžENÉ 
A sENIORY PARDUBICKÉhO KRAJE, o. p. s. 
IČ: 265 94 625 
Bělehradská 389,  
530 09  Pardubice – Polabiny
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    osobní asistence
    sociální rehabilitace
    odborné sociální poradenství

7)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNě POsTIžENÉ 
sTřEDOČEsKÉhO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594544 
Hřebečská 2680,  
272 02  Kladno
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    odborné sociální poradenství
    osobní asistence
    sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením

8)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNě POsTIžENÉ 
ÚsTECKÉhO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26593661 
Štefánikova 25,  
400 01  Ústí nad Labem
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
    odborné sociální poradenství
    osobní asistence
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PROjekty NRZP ČR
 o B S a H

  20   Obhajoba zájmů a práv osob se zdravotním postižením

  26   Poradenství NRZP ČR

  28    Job klub, s rekvalifikací zpět do práce

  28   Nasedni na expres směr pracovní kariéra

  29   Příprava OZP na zaměstnávání přednostně  
pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

  29   Podpora osob se zdravotním postižením  
v Brněnské metropolitní oblasti

  29   Podpora pečujících osob v Praze

  30   Euroklíč 
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Projekt

NRZP ČR sE ZABýVALA TěMITO ZÁLEžITOsTMI:
  Účastí a činností v Pacientské radě  

a v jednotlivých komisích rady.
  Jednáním s panem prezidentem o liberalizaci železniční dopra-

vy jako veřejné služby, o úhradě tzv. Bílého programu z veřejné-
ho zdravotního pojištění a opět o nevyplácení příspěvku na péči 
občanům Slovenské republiky, kteří se přestěhovali do ČR.

  Spoluprací s Úřadem veřejné ochránkyně  
práv – účast v Poradním sboru.

  Účastí na jednání Vládního výboru pro osoby  
se zdravotním postižením a jeho komisí.

  Účastí na soutěži Evropské město bez bariér.
  Jednáním s Českými drahami, Ministerstvem dopravy České  

republiky, SŽDC a Asociací krajů o liberalizaci osobní  
železniční dopravy jako veřejné služby. Jde o zásadní pro-
blém, který může významným způsobem zhoršit dostupnost 
železniční osobní dopravy pro osoby se zdravotním postiže-
ním. Tématem se opakovaně zabýval Vládní výbor pro osoby 
se zdravotním postižením, a to na podnět NRZP ČR.

  Opakovaným jednáním na MPSV ČR a s poslanci Výboru 
pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o novele zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním 
postižením. Novelu iniciovala NRZP ČR a jejím cílem je 
rozšířit možnost poskytnutí dávek osobám s těžkým omezením 
pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, těžké 
omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti 
při onemocnění srdce, těžké omezení pohyblivosti z důvodu 
těžkého postižení plicních funkcí a těžké postižení pohyblivosti 
z důvodů projevů při diabetu – neuropatie. 

NRZP ČR, mimo jiné podala pozměňovací návrhy k následujícím zákonům:
  Připomínky NRZP ČR k návrhu stavebního zákona
  Připomínky NRZP ČR k Nařízení vlády k výši  

podpory pro rok 2020 na nájemném
  Připomínky k informaci k řešení LPS
  Připomínky k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, NRZP ČR navrhla legislativní změnu, umož-
nění výkonu pomoci pečujících osob pro své klienty, kteří jsou v nemocnicích

  Připomínky k návrhu novely zákona č. 155/1995 Sb.,  
o důchodovém pojištění

  Zásadní připomínky k návrhu novely zákona  
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  Připomínky k návrhu zákona o sociálním podniku
  Připomínky k novele občanského zákoníku
  NRZP ČR ve spolupráci se spřízněnými poslanci  

vytvořila a podala několik vlastních návrhů zákonů.
  NRZP ČR po celý rok 2019 úzce spolupracovala s členskými organizacemi, kte-

ré měly k dispozici všechny návrhy zákonů, které NRZP ČR připomínkovala 
a mohly se k nim vyjádřit. Řada členských organizací má zástupce v pracovních 
komisích NRZP ČR a účastní se jejich práce. Nejčastěji zasedala komise pro ba-
riéry, dále sociální komise, komise pro zdravotnictví a komise pro vzdělávání.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky  je dlouhodo-
bě účastníkem pracovní skupiny na MPsV ČR, která se zabývá zlepšením 
systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
  Účastnila se monitoringu plnění Národního plánu podpory vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2015–2020.
  Opakovaně se účastnila jednání pracovní skupiny VVOZP k přípravě nového 

Národního plánu vyrovnávání příležitostí, který by měl platit od roku 2021. ➤
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 OBHAJOBA ZÁJMŮ A PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Doba realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
Místo realizace projektu: Česká republika 
Koordinátor projektu: Mgr. Václav Krása
Poskytovatel dotace: dotační program Úřadu vlády České republiky – Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky se v roce 2019 věnovala standardním úkolům, které vyplývají z jejích 
stanov a zakládacích listin – být střechovou organizací osob se zdravotním postižením. Jako každý rok jsme největší pozornost  
věnovali změnám zákonů, které by zlepšily postavení osob se zdravotním postižením a usnadnily jejich zapojení do společnosti.



  Opakovaně jednala, v rámci VVOZP, s MMR ČR  
o nekvalitních posudcích, které jsou předkládány  
do Národního rozvojového programu Mobility pro všechny.

  NRZP ČR opakovaně jednala s MZ ČR o legislativní úpravě 
možnosti účasti pečujících osob při pobytu klientů  
v nemocničních zařízeních. Byl připraven metodický pokyn.

  NRZP ČR cestou VVOZP opakovaně jednala  
o zavedení systému podávání léků ve školských  
zařízeních u osob se zdravotním postižením.

  NRZP ČR iniciovala jednání s MD ČR a SFDI ČR v rámci přípravy 
elektronického mýtného na dálnicích pro osobní automobily.  
Je nutné vyřešit slevu na dálničních poplatcích pro OZP.

  NRZP ČR opakovaně jednala na MPSV ČR  
a v Poslanecké sněmovně o situaci v lékařské  
posudkové službě, která je ve velmi nedostatečném stavu.

  NRZP ČR spolupracovala v průběhu roku 2019  
s Národním památkovým ústavem a dohodla konkrétní  
kroky spolupráce jednotlivých oblastních pracovišť NPÚ 
s Krajskými radami NRZP na zpřístupňování objektů.

  NRZP ČR spolupracovala s ČT, redakcí Černé ovce, při řešení růz-
ných případů, kdy státní orgány postupovaly v rozporu se zákonem.

  Za rok 2019 poslal předseda NRZP ČR členským organizacím 
95 informací. Tyto informace jsou zároveň rozesílány dalším 
zájemcům a jsou zveřejněny na stránkách www.nrzp.cz v sekci 
aktuality. Informace na www.nrzp.cz zhlédlo více než 370 000 osob.

➤
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PROVOZ INFORMAČNÍhO PORTÁLU www.nrzp.cz
NRZP ČR provozovala v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 webo-
vé stránky http://www.nrzp.cz/, které jsou průběžně aktualizovány 
a které podávají 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 České republice; nabízejí také 
elektronické verze časopisu MOSTY a informace o projektu samot-
ném. V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byla návštěvnost strá-
nek 180 000 přístupů, přičemž počet zobrazených stránek portálu 
byl 370 000 stran. Stránky byly denně aktualizovány a k 31. 12. 2019 
bylo na nich uveřejněno 95 informačních zpráv NRZP ČR.

PUBLIKAČNÍ ČINNOsT – MOsT Y – ČAsOPIs PRO INTEGRACI

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., 
vydala v roce 2019 pět čísel časopisu MOsTY v celkovém nákladu 16 500 ks. 

Formát časopisu je A4 a průměrný počet stran loňského ročníku byl 68.

časopis MOSTY  
číslo 1/2019 
vyšlo: 1. března 2019 
náklad: 3 300 ks

časopis MOSTY  
číslo 2/2019 
vyšlo: 3. května 2019 
náklad: 3 200 ks

časopis MOSTY  
číslo 3/2019 
vyšlo: 26. června 2019 
náklad: 3 000 ks

časopis MOSTY  
číslo 4/2019 
vyšlo: 30. září 2019 
náklad: 3 100 ks

časopis MOSTY  
číslo 5/2019 
vyšlo: 6. prosince 2019 
náklad: 3 000 ks

Časopis MOSTY podává aktuální informace o vývoji 
v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnává-
ní příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
a o programech a projektech ve prospěch těchto 
osob. Časopis je neprodejný, distribuuje se bezplat-
ně prostřednictvím České pošty, s. p., osobám se 
zdravotním postižením nebo organizacím osob se 
zdravotním postižením. Informace o časopisu jsou 
k dispozici na webových stránkách nrzp.cz, kde jsou 
jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve formátu pdf.
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V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich parti- 
cipace začala v roce 2003 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky s pravidelným vyhlašováním ceny MOsTY.  
Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích. 

Za rok 2018 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.

16. ročník slavnostního předávání cen MOsTY proběhl 
28. března 2019 v Třebíči. Patronkou ceremoniálu byla 
Livia Klausová. Záštitu nad 16. ročníkem převzali hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek a paní Monika Babišová. 
Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka 
a během ceremoniálu vystoupil zpěvák Bohuš Matuš. 
Vystoupení všech účinkujících interpretovali do znakového 
jazyka členové souboru Hands Dance. Nominováno bylo 
celkem 52 projektů a osobností.

Vítězové 16. ročníku cen MOsTY byli:
I. kategorie – instituce veřejné správy
Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na 
území kraje. Pardubický kraj aktivně projevuje zájem o potřeby osob s poruchou 
autistického spektra. Mimo jiné inicioval vznik pracovní skupiny, která na úrovni 
kraje propojuje resort školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Na základě de-
finice potřeb lidí s autismem usiluje o navýšení kapacity služeb, zabývá se nedo-
statkem klinických psychologů, asistentů pedagoga a dalšími oblastmi.

II. kategorie – nestátní subjekt
Divadelní soubor slunovrat za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdra-
votním postižením. Soubor působí při Speciální škole v Hradci Králové, kde 
začínal vystupovat ve školní tělocvičně. Dnes má za sebou deset let vystupování 
i na jevišti hradecké Filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá 
sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem.

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša. Ten Hana Nejedlá založila i díky 
vlastní zkušenosti s péčí o dceru se zdravotním postižením v roce 2012. Jeho cílem je 
propojovat handicapované s lidmi bez handicapu. Spolek vytváří chráněná pracoviště 
pro osoby se zdravotním postižením, pořádá společenské akce nebo dokonce svatební 
veletrh, v jehož rámci bývá oddán pár, který tvoří osoby se zdravotním postižením.

IV. kategorie – zvláštní cena
Akciová společnost Národná diaľničná spoločnosť za osazení toalet eurozámky na 
čerpacích stanicích na slovenských dálnicích pro osoby se zdravotním postižením. 
Společnost v roce 2018 navázala spolupráci s občanským sdružením Bez bariér – Ná-
rodná platforma proti bariéram a oslovila tři největší provozovatele čerpacích stanic 
na Slovensku. Výsledkem spolupráce je osazení všech toalet pro osoby se zdravotním 
postižením na jejich čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky.

slavnostního odpoledne se zúčastnilo zhruba 300 diváků.  
Akce se konala v bezbariérovém prostředí a byl zajištěn simultánní  
přepis mluveného slova i tlumočení do znakového jazyka.
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V rámci informační činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky  
byly v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 uskutečněny tyto mediální aktivity (vybrané):

Tiskové zprávy
  28. 3. 2019 TZ k slavnostnímu předávání cen Mosty

  8. 4. 2019 TZ k jednání s ministrem dopravy  
Danem Ťokem o liberalizaci železniční dopravy

  9. 5. 2019 TZ k distančnímu výdeji léků  
vázaných na lékařský předpis

  17. 5. 2019 Prohlášení NRZP ČR k vyjádření  
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha  
ke zrušení náhrady za předepisované brýle

  30. 5. 2019 TZ k distančnímu výdeji léků na předpis

  20. 6. 2019 TZ Haptické modely umožní  
poznávat památky nevidomým a slabozrakým 

  31. 7. 2019 TZ NRZP ČR dál bojuje  
za zásilkový výdej léků na předpis

  29. 8. 2019 TZ krizového štábu zdravotnictví  
proti kolapsu zdravotnictví 

  11. 9. 2019 TZ Závěry konference o inkluzivním vzdělávání

  11. 9. 2019 TZ Stanovisko NRZP ČR  
ke zrušení speciální bezbariérové linky H1

  26. 9. 2019 TZ k setkání zástupců NRZP ČR  
s prezidentem Milošem Zemanem

  8. 10. 2019 TZ k představení projektu Euroklíč v Praze

  21. 10. 2019 TZ – Eutanázie: Pomoc? Zabití!  
NRZP ČR je PROTI

  29. 10. 2019 TZ Jak se změní podmínky cestování osob se 
zdravotním postižením po liberalizaci železniční dopravy 

  7. 11. 2019 TZ NRZP ČR a SONS  
k dotykovým platebním terminálům 

  11. 12. 2019 TZ k uzavření memoranda o spolupráci s ERÚ

  19. 12. 2019 TZ k představení projektu  
Euroklíč v Kraji Vysočina

Tiskové konference
  12. 3. 2019 TK k udílení cen NRZP ČR MOSTY v Jihlavě

  20. 6. 2019 TK s NPÚ k představení haptických  
modelů národních památek – zámek Kynžvart

  12. 8. 2019 TK ke snaze ukončit pokračující krizi ve zdravotnictví  
a řešit existující problémy – Krizový štáb zdravotnictví

  8. 10. 2019 TK k představení projektu Euroklíč v Praze 

  11. 12. 2019 TK k uzavření memoranda o spolupráci s ERÚ

  18. 12. 2019 TK k představení projektu Euroklíč v Kraji Vysočina

Mediální výstupy 
Účast v pořadech: 
TV Prima Velké zprávy 3×, TV Nova Televizní noviny, 
ČT Zprávy 2×, Události ČT Studio ČT24 5×, Černé ovce 
na ČT, Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus, …

Tištěné a on-line články: 
Deník.cz, METRO, Blesk zprávy.cz, Novinky.cz, iDnes.cz, 
Blesk zprávy.cz, Právo, Týden.cz, Jihlavské listy, Zdravé 
zprávy.cz, Eurozprávy, Pražský patriot, Rehafit, Helpnet, …

Vybraná témata 2019: 
liberalizace železniční dopravy, důchodové pojištění, veřejné zdravotní 
pojištění, zdravotnické prostředky, lékařské posudkové komise, 
inkluze, bezbariérové přístupy, distanční výdej léků na předpis, 
diskriminace, autobusové zastávky na znamení, dotykové displeje na 
bankomatech, elektronické dálniční známky, zpřístupňování památek 

sociální sítě
Facebook
Počet uživatelů, kteří označili stránku NRZP ČR jako „To se mi líbí“: 2 981
Počet uživatelů sledujících stránku NRZP ČR: 3 041 
Počet příspěvků na stránce: 224
Nejvyšší organický dosah příspěvku: 43 600
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Zahraniční odbor Národní rady osob se zdravotním 
postižením České republiky v roce 2019 průběžně zajišťoval 
informační servis pro své členské organizace, zabýval se 
překlady dokumentů a informací pro interní a externí 
využití Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky, věnoval se korespondenci a komunikaci 
se zahraničními partnery, navazování mezinárodních 
partnerství, monitorování zahraničních webových stránek, 
tvorbě anglické verze svých webových stránek atp. 

Dále se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky zúčastnili těchto mezinárodních jednání:

Ve dnech 22. až 24. března 2019 se zástupce Národní rady osob 
se zdravotním postižením České republiky zúčastnil zasedání 
předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním postižením 
(EDF) konaného v Bukurešti. Zasedání předcházel seminář na 
téma zaměstnávání mladých osob se zdravotním postižením, 
pořádaný rumunským předsednictvím v EU. Na samotném 
zasedání byli účastníci seznámeni s přehledem aktivit všech 
orgánů, komisí a poradních skupin EDF za dobu od posledního 
zasedání předsednictva. Na programu dále byly mj. evropské 
volby 2019, Evropský zákon o přístupnosti, manifest EDF 
o mládeži se zdravotním postižením, pokrok v implementaci 
Úmluvy OSN o právech OZP na úrovni EU i členských 
států, zpráva o lidských právech, rovnosti a nediskriminaci, 
nejnovější aktivity výborů OSN pro práva OZP a pro odstranění 
diskriminace na ženách, obecný komentář č. 7 výboru CRPD, 
členské a finanční záležitosti organizace atd.

Představitel NRZP ČR se 13. května 2019 podílel na desátém 
ročníku Pracovního fóra o implementaci Úmluvy OSN o právech 
OZP pořádaného Evropskou komisí v Bruselu. Sešli se na něm 
představitelé struktur, jejichž fungování vyžaduje článek 33 
úmluvy, tj. kontaktních míst, koordinačních mechanismů 
a monitorovacích mechanismů z členských států Evropské 
unie i z EU jako takové, spolu s představiteli organizací osob 
se zdravotním postižením. Vznikla tak příležitost k výměně 

Ú Č A s T  O s O B  s E  Z D R AVO T N Í M  P O s T I ž E N Í M  
NA  B R N ě N s K É M  V E L E T R h U  R E hA P R O T E X

Ve dnech 29. října až 1. listopadu 2019 se konal na brněnském 
výstavišti veletrh REhAPROTEX. Pořadatelem veletrhu byla 
společnost Veletrhy Brno, a. s. Veletrh REhAPROTEX nabí-
zí prostřednictvím výrobců i distributorů široký sortiment 
kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních 
pomůcek, ale i služby pro aktivní život seniorů. své výrobky 
a služby na něm prezentovali i poskytovatelé sociálních služeb 
a neziskové a charitativní organizace.

V rámci veletrhu REHAPROTEX připravila Národní rada osob se 
zdravotním postižením České republiky doprovodný program, kte-
rý probíhal po celou dobu veletrhu, denně od 10.00 do 17.00 ho-
din na stánku NRZP ČR a v konferenčním sále Morava. Na svém 
stánku poskytovala Národní rada osob se zdravotním postižením 
České republiky poradenství pro osoby se zdravotním postižením 
a jejich zástupce, prostor k prezentaci organizací osob s roztrou-
šenou sklerózou, zdravotně postižených umělců malujících ústy 
a nohama, místo k setkávání pro osoby se zdravotním postižením, 
množství informačních tiskovin pro osoby se zdravotním postiže-
ním i širokou veřejnost a poradenství Energetického regulačního 
úřadu pro spotřebitele se zdravotním postižením na obranu před 
klamavými obchodními praktikami při nákupu energií.

Stánek NRZP ČR první den veletrhu 29. října 2019 navštívil před-
seda vlády České republiky Andrej Babiš.

Letos vyjel díky úsilí příjemce z Prahy do Brna speciální bezbariéro-
vý vlak REHAEXPRES. Vedle cestujících se zdravotním postižením 
přivezl na pozvání příjemce na výstaviště také premiéra Andreje Ba-
biše. Kromě prohlídky veletrhu byla jejich cílem konference příjem-
ce „Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením 
po liberalizaci železniční dopravy“. Setkání s mimořádně kvalitním 
obsazením se zúčastnili také vrcholoví představitelé Českých drah 
i soukromých železničních dopravců, krajů, SŽDC, SFDI a dalších 
institucí. Rovněž v dalších dnech probíhal odborný doprovodný 
program – seminář Energetického regulačního úřadu o ochraně 
spotřebitelů před „šmejdy“ při změně dodavatelů energií.
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zkušeností, možnost inspirovat se příklady z jiných zemí 
při řešení otázek spjatých s implementací úmluvy. Hlavními 
tématy byly nadcházející volby do Evropského parlamentu 
a opatření pro jejich zpřístupnění a zapojení OZP, prosazování 
práv daných úmluvou a souvislost dalších mezinárodních 
úmluv s Úmluvou OSN o právech OZP.

Ve dnech 1. a 2. června 2019 se zástupce Národní rady osob 
se zdravotním postižením České republiky zúčastnil Valného 
shromáždění EDF v Bruselu. Valné shromáždění delegátů 
členských organizací EDF je nejvyšším orgánem organizace, 
který se schází jednou ročně a rozhoduje o jejím dalším 
směřování, mj. volí i členy předsednictva. Národní rada osob 
se zdravotním postižením České republiky jako plnoprávná 
členská národní rada OZP má ve Valném shromáždění dva 
volební hlasy. Na úvod se uskutečnila konference s názvem 
„Chytré cestování – zpřístupňování evropského cestování skrze 
partnerství a technologii“. Delegáti, přibližně 200 zástupců 
asociací OZP, na shromáždění vyslechli a přijali zprávu 
o činnosti EDF, jeho řídicích orgánů, komisí a dalších poradních 
skupin za rok 2018. Probrány byly i finanční záležitosti 
organizace, byli zvoleni doplňkoví členové předsednictva EDF. 
Dále se projednávaly členské záležitosti, výsledky evropských 
voleb a jejich význam pro hnutí OZP, Evropská strategie pro 
OZP 2020 – 2030, Evropský pilíř sociálních práv, Evropský 
semestr atd. Valné shromáždění schválilo prohlášení EDF na 
podporu znovuustavení Meziskupiny Evropského parlamentu 
pro otázky zdravotního postižení.

Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky se zúčastnil semináře Rovná účast osob se zdravotním 
postižením ve společnosti pořádaného Evropskou právní 
akademií (ERA) ve dnech 23. až 25. října 2019 v německém 
Trieru. Jeho účastníky byli státní úředníci, představitelé 
organizací OZP a orgánů pro rovnost. Seminář objasňoval 
způsoby, jak čelit diskriminaci OZP, a to z nejrůznějších 
perspektiv. Účastníci byli seznámeni s nejvýznamnějším 
evropským zákonodárstvím týkajícím se otázek zdravotního 

postižení – se zvláštním zřetelem k Úmluvě OSN; s tím, 
jak rozlišovat mezi různými legislativními zdroji, jak 
aplikovat příslušné zákony v relevantních případech, jak 
zajistit, aby finanční i jiné nástroje na podporu OZP byly 
v souladu s Úmluvou OSN atd. V rámci workshopů byly 
společně probrány exemplární případové studie. Účastníci 
se seznámili i s konkrétními právními případy, které řešil 
Evropský soud pro lidská práva.

Představitel Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky se ve dnech 8. až 10. listopadu 2019 
zúčastnil druhého zasedání předsednictva EDF roku 
2019 v Helsinkách. Zasedání předcházel seminář na téma 
přístupnost dopravy a zastavěného prostředí pro osoby se 
zdravotním postižením pořádaný finským předsednictvím 
v EU. Na zasedání předsednictva EDF byli jeho účastníci 
seznámeni s přehledem aktivit všech orgánů, komisí 
a poradních skupin EDF za dobu od posledního zasedání 
předsednictva. Na programu zasedání dále byly mj. pracovní 
plán na rok 2020, přehled o orgánech EU po evropských 
volbách, humanitární akce a snižování rizik humanitárních 
katastrof, alternativy nucené léčby, nejnovější informace 
o Mezinárodní alianci pro OZP, členské a finanční 
záležitosti organizace atd.

Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky se zúčastnil konference konané u příleži-
tosti Evropského dne osob se zdravotním postižením, kte-
rou uspořádala Evropská komise ve spolupráci s EDF ve 
dnech 28. až 29. listopadu 2019 v Bruselu. Zúčastnilo se 
jí asi 300 představitelů organizací OZP a příslušných úřa-
dů z celé Evropské unie. Hlavními tématy konference byly 
evaluace Evropské strategie pro otázky zdravotního posti-
žení 2010-2020 a výhled do příští dekády, inspirace poli- 
tikou pro OZP z mimoevropských zemí, příklady strategií 
organizací OZP a sport pro všechny. V rámci konference se 
uskutečnilo předávání cen pro přístupná evropská města – 
Access City Award 2020.  



Projekt

P OPI s PROJ E K T U :
Poradny Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky tvoří celostátní síť poraden v České republice. 
V současné době tvoří síť poraden celkem devět poraden, a to 
v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni, Ostravě, Olomouci, Českých 
Budějovicích, Liberci a Otrokovicích. 

Poradny Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky poskytují základní, odborné sociální a sociálněpráv-
ní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory.   
Mezi vedlejší cílovou skupinu patří také rodiče, rodinní příslušníci, 
pečující osoby, opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností 
právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob 
s omezenou svéprávnosti. Poradna poskytuje své služby občanům 
celé České republiky. Do cílové skupiny poraden patří také osoby, 
které uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování 
sociální služby anebo se o některou sociální službu teprve zajímají 
a nemají dostatek informací. Poradny jsou také přístupny i dalším 
osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, 
osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. 
Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální 
poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a v souladu s etickým kodexem pracovníků 
NRZP ČR. Poradenství je poskytováno bezplatně, při využití služ-
by má klient možnost vystupovat anonymně. 

Cílem poradenství je poskytnout klientům dostatečné množství 
informací, díky kterým se budou lépe orientovat ve své nepříznivé 
sociální situaci a budou schopni ji řešit svými vlastními silami. Tím 

bude docházet ke snížení jejich závislosti na síti sociálních služeb, 
zvyšování soběstačnosti a samostatnosti a setrvání v přirozeném 
prostředí. Projekt umožňuje klientům 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. 

Poradenství je zaměřeno na oblasti výběru vhodné sociální  
služby v regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální 
služby, nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důcho-
dového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpo-
ry a pomoci v hmotné nouzi. Dále průkazů osob se zdravotním 
postižením, problematice zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením, konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, dávek 
a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek, omezení své-
právnosti, občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám 
se zdravotním postižením, dluhového poradenství, problematice 
bydlení pro OZP, odstraňování architektonických bariér, tema-
tice přístupnosti prostředí a vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami.
  Dle statistických výstupů za rok 2019 měly nejvyšší podíl osoby 

se zdravotním postižením a následně senioři. Nejčastější věkovou 
skupinou byly osoby mezi 27–65 lety. Na poradny se obraceli klien- 
ti zejména z Moravskoslezského a Pardubického kraje a Hlavního 
města Prahy. K hlavním dotazům klientů patřily otázky z oblasti 
pojištění a důchodové problematiky, příspěvku na péči, dávek 
a příspěvků a průkazů pro OZP (TP, ZTP a ZTP/P).

  Klienti se dotazovali zejména na změny v poskytování příspěvku 
na zvláštní pomůcku a změny spojené s výplatou příspěvku na 
pořízení motorového vozidla. ➤
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PORADENSTVÍ NRZP ČR
Doba realizace: od roku 2006
Místo realizace projektu: Česká republika 
Koordinátor projektu: Ivana Julínková
Poskytovatel dotace: dotační program MPSV ČR, Pardubického kraje,  
Magistrátu hlavního města Prahy, statutárních měst Plzně, Brna, Pardubic a Olomouce



  K dalším tématům poradenských dotazů patřila změna zákona 
č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, a změny související 
se zvýšením rodičovského příspěvku.

  Bez zájmu nebyly ani změny týkající se zvýšení důchodů od ledna 
2019 (s koncem roku pak přicházely dotazy k připravovanému 
navýšení od ledna 2020).

  Kromě sociálních dávek se na poradny obrací mnoho klientů 
s prosbou o pomoc při řešení jejich bytové situace. Hledáme 
způsoby, jak pomoci našim klientům situaci řešit dle stávajících 
možností (nabídka azylů, levnějších ubytoven, ale i nájemních 
bytů hrazených z příspěvku na bydlení, příp. dalších dávek). 

  V minulém roce se poradny zaměřovaly také na poskytování 
pomoci a podpory v oblasti dluhového poradenství. Poradny 
poskytují v oblasti dluhového poradenství pomoc a podporu při 
mapování dluhů, sestavování přehledu příjmů a výdajů, hledání 
zdrojů příjmů, ať již formou sociálních dávek, příp. rezerv 
klientů, při sepisování žádosti o splátkový kalendář případně 
zprostředkování kontaktu na akreditované služby nabízející 
sepsání insolvenčního návrhu. 

V průběhu celého roku se Poradny Národní rady osob se zdravotním 
postižením České republiky zaměřují na propagační činnost, a to 
svou účastí na konferencích, seminářích a různých přednáškách 
pro spolupracující organizace, odbornou či širokou veřejnost. 
  Mezi významné akce patří Týden sociálních služeb, který proběhl 

na podzim roku 2019. Součástí Týdne sociálních služeb je Den 
otevřených dveří, kterého se účastní všechny poradny. 

  V dubnu 2019 se uskutečnil již 20. ročník veletrhu neziskových 
organizací NGO Market, kterého se pravidelně účastní pra- 
covníci Poradny NRZP ČR v Praze. Prostřednictvím veletrhu 
mají pracovníci možnost navazovat nové spolupráce s jinými 
organizacemi, získávat informace o nabízených službách i dalších 
formách pomoci svým klientům. 

  Na přelomu října a listopadu 2019 se uskutečnil veletrh rehabili-
tačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek 
Rehaprotex, na kterém měla zastoupení Poradna Národní rady 
osob se zdravotním postižením České republiky v Brně. Tento ve-
letrh také přispívá k propagační činnosti poraden. 

Poradny Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky realizují ve svých krajích menší projekty, kterými 
napomáhají k začleňování osob se zdravotním postižením a seniorů 
do společnosti, jako byly projekty „Po celý život se vzděláváme“, 
„Cestování OZP po Jihomoravském kraji“, „Předávání informací 
seniorům, pečujícím a osobám se zdravotním postižením“ a jiné.

Pracovníci poraden přispívají pravidelně do časopisu Mosty – Okénko 
do poraden, kde se věnují buď aktuálním tématům ze sociální oblasti, 
či zpracují anonymní dotazy klientů, které do poradny přicházejí. 

Poradny realizují mimo jiné i přednášky ve spolupracujících 
organizacích, např. „Sociální pojištění v praxi“ či „Dluhové 
poradenství“.

Poradci se podílejí na komunitním plánování, spolupracují 
v pracovních skupinách pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, účastní se kulatých stolů na podporu pečujících osob či 
sociálně-zdravotní komise.

Poradny umožňují studentům vyšších odborných škol, vysokých škol 
v bakalářském či magisterském oboru zaměřeném na sociální činnost, 
absolvování praxe v poradnách. Absolventi těchto praxí jsou však 
povinni dodržovat mlčenlivost a standardy kvality poskytované služby.

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

V roce 2019 poskytly Poradny Národní rady osob 
se zdravotním postižením České republiky celkem 
1 235 kontaktů a 12 092 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. ➤

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
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h O D N O C E N Í  s P O KO J E N O s T I  s E  s L U ž BA M I 
P O R A D N Y  N R Z P  Č R

Průzkum spokojenosti probíhal formou dotazníkového  
šetření v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Každý rok probíhá hodnocení poskytované služby odborného 
sociálního poradenství formou dotazníkového šetření. Pracov-
níci poradny upravují dotazníky tak, aby získali od klientů co 
nejpřesnější informace o tom, jak jsou s poskytovanou službou 
odborného sociálního poradenství spokojeni. 

V rámci dotazníkového šetření za rok 2019 se podařilo získat 
celkem 182 vyplněných dotazníků se zpětnou vazbou od klientů. 

Mezi vyhodnocované oblasti dotazníkového šetření patří otázka 
z oblasti řešení nepříznivé sociální situace klientů, tedy zda poskytované 
informace pomohly klientovi řešit jeho nepříznivou sociální situaci. 
V rámci tohoto dotazu odpovědělo 98 % dotázaných, že získali takové 
informace, které jim pomohly vyřešit jejich nepříznivou sociální 
situaci, 2 % dotazovaných získali tyto informace jen částečně.

Dalším úkolem dotazníkového šetření je zjištění, zda jsou poskytované 
informace klientům srozumitelné. V této otázce mají klienti za úkol od-
povědět na tuto otázku známkováním jako ve škole, tedy 1 až 5. Z do-
tazovaných uvedlo 97 % známku výbornou, 2 % dotazovaných uvedlo 
známku chvalitebnou, a 1 % známku dostatečnou. Z těchto odpovědí je 
patrné, že klienti považují poskytované informace za srozumitelné. 

Mezi důležité otázky dotazníkového šetření patří otázka ohodnocení 
služby, kdy se klientů dotazujeme, co pro ně bylo nejdůležitější. 
Dotazovaní měli možnost volit mezi odpovědí, že „získali informace, 
jak postupovat nebo jak je možné situaci řešit“, nebo „mohli si o své 
situaci s někým promluvit“, případně mohli zvolit variantu „jiné“.
92 % dotazovaných zvolilo variantu, že „získali informace, jak 
postupovat nebo jak je možné situaci řešit“, 7 % odpovědělo, že si 
„mohli o své situaci s někým promluvit“, a 1 % zvolilo variantu „jiné“. 

Z vyhodnocení všech dotazníků je patrné, že služba odborného 
sociálního poradenství Poradny NRZP ČR splňuje požadavky 
klientů a je jim užitečná.  

Projekt

Evropská unie
Evropský sociální fond

JOB KLUB, S REKVALIfIKACÍ  
ZPĚT DO PRÁCE
Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 08. 2020
Místo realizace projektu: MAS Uničovsko
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008956

h L AV N Í  C Í L  P R O J E K T U : 
Předmětem projektu je provozování Job klubu pro osoby se zdravot-
ním postižením. Zaměřuje se na nezaměstnané OZP bydlící na území 
MAS Uničovsko. Cílem Job klubu je trénink dovedností a schopnos-
tí potřebných pro vstup na trh práce, zprostředkování rekvalifikace 
a získání trvalého pracovního poměru.  

Projekt

Evropská unie
Evropský sociální fond

NASEDNI NA EXPRES  
SMĚR PRACOVNÍ KARIÉRA
Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 
Místo realizace projektu: Česká republika 
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142

h L AV N Í  C Í L  P R O J E K T U :
Projekt je zaměřen na nezaměstnané absolventy středních a vysokých 
škol se zdravotním postižením. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost 
zdravotně postižených absolventů vysokých a středních škol z vybra-
ných krajů na otevřeném trhu práce prostřednictvím vzdělávání, mo-
tivace, odborné praxe a podpory flexibilních úvazků.  



Projekt

Evropská unie
Evropský sociální fond
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Projekt

Evropská unie
Evropský sociální fond

PODPORA OSOB SE ZDRAVOTNÍM  
POSTIŽENÍM V BRNĚNSKÉ  
METROPOLITNÍ OBLASTI
Doba realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
Místo realizace projektu: Brněnská metropolitní oblast
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován  
z ESF ČR a ze státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010165

h L AV N Í  C Í L  P R O J E K T U : 
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob se zdravotním po-
stižením v Brněnské metropolitní oblasti a řeší jejich uplatni-
telnost na trhu práce. Do projektu bude přijato 40 OZP, které 
projdou vzdělávacím blokem. Následně účastníky zaměstnáme 
na otevřeném trhu práce s cílem obnovení jejich pracovních ná-
vyků. Po celou dobu realizace projektu bude poskytována účast-
níkům poradenská činnost a podpora.  

PŘÍPRAVA OZP NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
PŘEDNOSTNĚ PRO TECHNICKÉ  
A ŘEMESLNÉ OBORY  
V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI
Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021
Místo realizace projektu: ITI ostravská aglomerace
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován  
z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760

h L AV N Í  C Í L  P R O J E K T U : 
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osoby se zdravotním postiže-
ním v ostravské aglomeraci a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce. 
Do projektu bude přijato 100 OZP, které projdou vzdělávacím blokem. 
Následně účastníky zaměstnáme na otevřeném trhu práce s cílem ob-
novení jejich pracovních návyků. Po celou dobu realizace projektu 
bude poskytována účastníkům poradenská činnost a podpora.  

Evropská unie
Evropský sociální fond

Projekt

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V PRAZE
Doba realizace: od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2021
Místo realizace projektu: Praha
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován  
z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008179

h L AV N Í  C Í L  P R O J E K T U : 
Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují 
o osobu blízkou se zdravotním postižením v Praze a nacházejí 
se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají 
se s bariérami při pracovním uplatnění. V rámci projektu bude 
CS poskytnuta intenzivní podpora v oblasti právní, sociální, 
psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, pro-
fesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivi-
začních, svépomocných skupin a tréninkových míst.  



Projekt

Euroklíč mohou zdarma získat držitelé průkazů TP, 
ZTP, ZTP/P, držitelé WC karty, diabetici, stomici, on-
kologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespeci-
fickými střevními záněty (Crohnova choroba a ulceróz-
ní kolitida), močovými dysfunkcemi, případně dalšími 
onemocněními. Euroklíč si mohou zdarma dlouhodo-
bě zapůjčit i 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 prostřed-
nictvím odborů sociálních věcí na některých městských 
úřadech obcí s rozšířenou působností a obcí s pověře-
ným obecním úřadem a také prostřednictvím některých 
kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky. 
V některých krajích byly navíc Euroklíče distribuovány 
prostřednictvím distributorů v rámci projektů „S Eu-
roklíčem do zaměstnání“, financovaných z OP LZZ 

a v Hlavním městě Praze z OP PA. Veřejná hygienická 
zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacími pulty 
a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského ko-
čárku. Proto si mohou Euroklíče dlouhodobě zapůjčit 
i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. 
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vyba-
vené a čisté prostředí, což prostor uzavřený Eurozám-
kem pomáhá lépe zajistit. Systém zpřístupňuje zaříze-
ní 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 České 
republice osazených Eurozámky“. O místech osazených 
Eurozámky informuje cílové skupiny i elektronický ma-
pový portál www.vozejkmap.cz a aplikace pro chytré 
telefony Euroklíčenka. ➤
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EUROKLÍČ V ČESKÉ REPUBLICE 2019
EUROKLÍČ V KRAJI VYSOČINA 2019
EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2019
EUROKLÍČ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2019
Doba realizace: 2019
Místo realizace: kraje České republiky
Koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace:  spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, 
Ministerstvem dopravy České republilky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, 
Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem

C Í L  P R O J E K T ů : 
Zajistit OZP a rodičům malých dětí rychlou a důstojnou dostupnost veřejných hygienických zařízení 
(dveří, turniketů, mincovníků apod.) a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých 
a schodišťových plošin, parkovacích závor, vjezdových závor apod.) tím, že tato zařízení budou osazena 
jednotnými Eurozámky, případně Elektro-Eurozámky a cílovým skupinám budou distribuovány 
univerzální Euroklíče, které lze použít v řadě zemí Evropy. U nás je již osazeno přes 1 580 Eurozámků.

O B s A h  P R O J E K T ů,  C Í L O V É  s K U P I N Y,  D I s T R I B U Č N Í  M Í s TA  A  P U B L I C I TA : 



Euroklíč v České republice 2019
spolufinancován: Ministerstvem pro místní rozvoj České 
republiky (určen pouze pro objekty měst, obcí, krajů a státu)
rozsah:  5 742 Euroklíčů, 85 Eurozámků  

a 10 Elektro-Eurozámků. 
V rámci tohoto projektu a souběžných projektů spolufinancova- 
ných 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 Hlavní město 
Praha, v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, 
Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, v Kraji 
Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském 
a v Zlínském kraji. 

Euroklíč v Kraji Vysočina 2019
spolufinancován:  z rozpočtu Kraje Vysočina
rozsah: 20 Euroklíčů, 4 Eurozámky 
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 Kraji Vysočina. 

PA RT N E ř I : 
MMR ČR, MD ČR, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ředitelství vodních cest České republiky, Povodí Vltavy, 
Správa železnic, ČD, Letiště Brno, Generální finanční ředitelství, MPSV ČR, Úřad práce České republiky, ČSSZ, Asociace 
krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Hlavní město Praha, ROPID, Dopravní podnik hlavního města 
Prahy, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, 
Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Národní památkový 
ústav, Síť pro rodinu, Asekol, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Benzina, MOL, OMV, Shell, Svaz obchodu 
a cestovního ruchu České republiky, Ahold, Globus, Kaufland, Tesco, Asociace hotelů a restaurací České republiky.  

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2019 
spolufinancován:  z rozpočtu Jihomoravského kraje
rozsah: 155 Euroklíčů, 15 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 Olomouckém kraji 2019
spolufinancován:  z rozpočtu Olomouckého kraje
rozsah: 9 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.

Z ÁV ě R : 
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. 

s T RU Č N É  Z h O D N O C E N Í  J E D N O T L I V ýC h  P R O J E K T ů :  
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Projekty NrZP Čr



Název ukazatele                                                 Celkem (v tis. kč)

NáklaDY Celkem 41 991

spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 6 720

opravy a udržování 83

náklady na cestovné 461

náklady na reprezentaci 176

ostatní služby 9 305

mzdové náklady 19 531

zákonné sociální pojištění 5 147

ostatní sociální pojištění 65

zákonné sociální náklady 10

daně a poplatky 28

odpis nedobytné pohledávky 2

nákladové úroky 15

jiné ostatní náklady 58

odpisy dlouhodobého majetku 52

poskytnuté příspěvky 338

vÝNOsY Celkem 41 366

provozní dotace 35 853

přijaté příspěvky (dary) 4 170

přijaté členské příspěvky 48

tržby za vlastní výkony a zboží 1 195

výnosové úroky 1

jiné ostatní výnosy 49

tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 50

+zisk/−ztRáta −625

Rozpočet organizace na rok 2019 schvaloval Republikový výbor 
NRZP ČR dne 25. 4. 2019. Celkové hospodaření organizace se odvíjelo 
od výše poskytnutých dotačních prostředků, darovaných prostředků 
a prostředků finančních získaných vlastní činností. Hospodaření orga-
nizace bylo sledováno za organizaci jako celek s rozpadem na jednot-
livé činnosti. Dotace a činnosti mají v účetnictví přiřazeny samostatné 
číselné kódy, aby byla zajištěna průkaznost vynaložených nákladů.

Hlavními zdroji organizace byla podpora projektu Obhajoba zájmů 
a práv osob se zdravotním postižením v České republice podpořená 
Úřadem vlády České republiky ve výši 6 829 000 Kč, dále dotace po-
skytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky ve výši 
9 054 000 Kč na Poradenství NRZP ČR a dotace na Euroklíč v České 
republice ve výši 4 688 000 Kč poskytnutá Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Na službu Poradenství byly poskytnuty další finanční dotace 
od krajů a měst. Dalšími zdroji bylo financování ostatních, vč. vícele-
tých projektů ESF a výnosy z vlastní činnosti.

Na jednotlivé projekty bylo celkem poskytnuto a vyúčtováno 33 do-
tací, z toho bylo účtováno o 7 víceletých projektech, za které byly 
předkládány zprávy o realizaci. Dále bylo účtováno o 18 darech a pří-
spěvcích. Všechny přijaté 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 nám poskytli finanční a věcné dary.

K 31. 12. 2019 nečerpala organizace žádný úvěr ani neměla půjčku.  
Sbírkový účet ke konci roku vykazoval zůstatek Kč 240 207,18. Všem 
malým a velkým pravidelným dárcům děkujeme za podporu.

Hospodaření organizace za předchozí účetní období včetně zprávy 
Republikové kontrolní komise bylo předloženo a následně schváleno 
Republikovým shromážděním dne 17. 10. 2019.

Účetnictví a daně za rok 2019 zpracovávala účetní firma 
AT Offix, s. r. o. Audit organizaci zpracovala Ing. Martina  
Kotrčová, výrok auditora je součástí této výroční zprávy.  
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NRZP ČR V ROCE 2019
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hospodaření nRZp ČR





Aleš Cibulka
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 poraden pro zdravotně postižené, z. s.
Asociace poskytovatelů sociálních  
služeb České republiky, z. s.
Asociace speciálních pedagogů  
České republiky, z. s.
Asociace zaměstnavatelů zdravotně  
postižených České republiky
Auto Babiš, s. r. o.
bfz, o. p. s.
Centrum dopravních informačních  
systémů MD České republiky, s. p.
Cesta za snem, o. s.
Česká asociace petrolejářského  
průmyslu a obchodu
Česká lékárna holding, a. s.
Česká lékařská komora
Česká odborná společnost  
pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
Česká správa sociálního zabezpečení 
Česká zemědělská univerzita v Praze
České dráhy, a. s.
Deaf Friendly
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Energetický regulační úřad
FTV Prima, s. r. o.
Generální finanční ředitelství
HELO, s. r. o.
Handycars
Hendaver, z. s. 
Hlavní město Praha
Hotel ATOM
Jaroslav Dušek

Jihočeský kraj 
Jihomoravský kraj
Jitka Wernerová
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s. 
Karlovarský kraj
Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených
Kongresové centrum Praha
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj 
Laďa Kerndl
Letiště Brno, a. s.
Letiště Praha, a. s. 
Liberecký kraj 
Livia Klausová
Město Ostrov
Město Třebíč
Město Uherský Brod
Městský obvod Plzeň 3 
Metropolitní univerzita Praha 
Ministerstvo dopravy 
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Moravskoslezský kraj 
Nadace ČEZ 
Nadační fond Emil
Nakladatelství C. H. Beck 
Nakladatelství UMÚN, s. r. o. 
Národní muzeum
Národní památkový ústav 
Národní park Šumava
NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
Odborový svaz zdravotnictví  
a sociální péče České republiky

Olfin Car Palace, s. r. o.
Olomoucký kraj
Otakar Tragan
P Automobil Import, s. r. o.
Pacientská rada Ministerstva  
zdravotnictví České republiky
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Pražská teplárenská, a. s.
Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
ROMAX agentura – Roman Minařík 
ROPID
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Ředitelství vodních cest České republiky
SAGITTA Ltd., spol. s r. o.
Sanifair CZ, s. r. o.
Síť pro rodinu
Správa železnic, státní organizace
Státní fond dopravní infrastruktury 
Statutární město Brno
Statutární město České Budějovice 
Statutární město Hradec Králové 
Statutární město Karlovy Vary 
Statutární město Pardubice 
Statutární město Plzeň
Statutární město Zlín
Středočeský kraj
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Svaz měst a obcí České republiky
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
Úřad práce České republiky 
Úřad vlády České republiky 
Ústecký kraj
Veletrhy Brno, a. s.
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 
zemědělská a zdravotnická Třebíč 
Zlínský kraj ➤
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

poděkování partnerům a sponzorům



ASEKOL, a. s.

CEWE Color, a. s.

Eva Malá, Praha

Ivana Graffy, Oční optika, Ostrava

Město Třebíč

Nadace ČEZ

Nadační fond Rovná šance

Nakladatelství UMÚN, s. r. o. 

Ortoservis, s. r. o.

Otherm, s. r. o.

Petra Marcová

Saegeling Medizintechnik, s. r. o.

Studio Interier CZ, s. r. o.

TTS energo, s. r. o.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

ASEKOL, a. s.

Nakladatelství UMÚN, s. r. o. 

Úřad vlády České republiky 

ZVLÁšTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Nakladatelství UMÚN

za mimořádnou finanční  
podporu NRZP ČR

Křižovatka handicap centrum, o. p. s.

NRZP ČR PODPOŘILA
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