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Úvodní slovo

Rok 2020 byl zcela jiný než předchozí roky, protože celou společnost za-
sáhla epidemie covid-19 a je samozřejmé, že epidemie výrazně ovlivnila 
i činnost NRZP ČR. Od března 2020, kdy vypukla v ČR epidemie, jsme 
pracovali na dostupnosti ochranných pomůcek a dezinfekce, ale přede-
vším jsme informovali lidi se zdravotním postižením, jak se mají cho-
vat, kde mají žádat pomoc, jak si zajistit ochranné pomůcky a podobně. 
NRZP ČR organizovala shromažďování a distribuci ochranných a dezin-
fekčních prostředků. Jednali jsme s představiteli vlády, aby ve svých roz-
hodnutích, které činili v souvislosti s koronavirovou epidemií, nezapo-
mněli na osoby se zdravotním postižením. Podařilo se nám, že držitelé 
průkazů ZTP obdrželi ochranné pomůcky zdarma, zajistili jsme, že lidé 
se zdravotním postižením, případně jejich pečující osoby, měli před-
nostní přístup do obchodů současně se seniory, dále prodloužení výpla-
ty ošetřovného pro pečující osoby u  klientů do  26 let, pokud nemohli 
z důvodu epidemie navštěvovat školy a vzdělávací zařízení, a podobně. 

Po  určitém opadnutí epidemie přišla další vlna na  podzim a  na  konci 
roku 2020, která byla podstatně silnější, a proto i naše činnost se pod-
statně zintenzivnila. NRZP ČR se pravidelně účastnila on-line setkání 
na  MPSV ČR, kde jsme mohli připomínkovat strategii očkování proti 
covid-19, způsob ochrany rizikových osob, pro které by onemocnění 
koronavirem mělo velmi nebezpečné následky. Účastnili jsme se připo-
mínkování jednotlivých nařízení vlády k opatřením proti covid-19 a dal-
ších jednání i aktivit v  této oblasti. Velmi důležitou oblastí, které jsme 
se v souvislosti s epidemií věnovali, bylo testování na covid-19. Usilovali 
jsme o to, aby některé skupiny lidí se zdravotním postižením nemusely 
být testovány. Především osoby s těžším mentálním postižením a osoby 
s poruchou autistického spektra je velmi obtížné testovat, a tak se nám 
podařilo dosáhnout toho, že byla těmto osobám udělena výjimka. Bohu- 
žel to nebyl pouze covid-19, který způsobil, že nás v loňském roce opus-
tila řada významných představitelů hnutí osob se zdravotním postiže-
ním. Chtěli bychom připomenout takové významné osobnosti jako byl 
pan PhDr.  Josef Cerha, zakladatel Tyfloservisu, paní Alena Loudová, 
dlouholetá místopředsedkyně Klubu bechtěreviků a  členka předsed-
nictva NRZP ČR a RV NRZP ČR, paní Ing. Jitka Kadlecová, odbornice  
na bezbariérové prostředí a dlouholetá členka Komise pro bariéry NRZP 
ČR, paní Mgr. Bohumila Miškovská, dlouholetá pracovnice NRZP ČR, 

která po dlouhá léta realizovala projekty z evropských fondů na zlepšení 
situace osob se zdravotním postižením, nebo pan Pavel Rogaczewski, 
dlouholetý představitel SONS ČR, dlouholetý člen RV NRZP ČR a před-
seda NRZP Karlovarského kraje. Čest jejich památce.

Po  převážnou část roku jsme, v  rámci ochrany pracovníků NRZP ČR 
před koronavirem, zavedli systém práce z  domova. Naše disciplinova-
nost vedla k  tomu, že se to na  činnosti naší organizace prakticky ne-
projevilo. 

Po celý rok 2020 jsme intenzivně jednali s řadou státních orgánů. Věno- 
vali jsme se připomínkování zdravotnických zákonů, přípravě novely 
zákona o  sociálních službách, změnám na  železnici v  osobní dopravě, 
zdravotnickým prostředkům, a to především v souvislosti s úhradou tzv. 
bílého programu. Od 1. března vstoupila v platnost novela zákona o po-
skytování dávek osobám se zdravotním postižením, která zvýšila náso-
bek životního minima při poskytování příspěvku na nákup motorového 
vozidla až na 16násobek a došlo i k úpravě seznamu zdravotních postiže-
ní, u kterých je možné přiznat tuto dávku. Podpořili jsme chráněné díl-
ny, které se věnovaly šití látkových roušek. Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 
2021 platí elektronické dálniční známky, NRZP ČR několikrát informo-
vala, že pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P se nic nemění a změna může 
přijít nejdříve v roce 2023. Podpořili jsme návrh zákona o elektronickém 
zdravotnictví. Vyjádřili jsme negativní stanovisko a naše zásadní připo-
mínky k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. NRZP ČR se podařilo s MPSV ČR vyjednat 
prodloužení lhůty pro využití příspěvku na nákup motorového vozidla. 
NRZP ČR intenzivně jednal se Správou železnic, aby na nádražích, kde 
není stálá služba k asistenci osobám se zdravotním postižením, zřídila 
Správa železnice tzv. služby mobilních čet, které je možné kontaktovat 
telefonicky. Zahájili jsme intenzivní spolupráci se Státem Izrael, a  tak 
NRZP ČR navštívil velvyslanec Izraele v  ČR pan Daniel Meron. Bylo 
to velmi příjemné setkání a navázali jsme zajímavou spolupráci. NRZP 
ČR se podařilo, v součinnosti s panem poslancem Vítem Kaňkovským, 
podat další novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdra-
votním postižením, která zásadním způsobem urychlí výměnu průkazů 
OZP. Tento zákon byl schválen v roce 2021. 

Vážení přátelé,
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., předkládá výroční zprávu za rok 2020.
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V  roce 2020 oslavila NRZP ČR 20 let své činnosti. Slavnostní setkání 
k  tomuto výročí se uskutečnilo 22. srpna 2020 v  Jízdárně Pražského 
hradu za účasti vzácných hostů jako paní Livie Klausové, předsedy vlády 
pana Andreje Babiše, místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské, 
místopřesedy vlády pana Karla Havlíčka, ministryně práce a sociálních 
věcí paní Jany Maláčové a mnoha dalších vzácných hostů a představitelů 
členských organizací NRZP ČR.

Dne 15. září 2020 se ve  Zlíně uskutečnilo předávání cen NRZP ČR 
MOSTY za rok 2019. Původní termín byl stanoven na 24. března 2020. 
Vzhledem k průběhu koronavirové epidemie se nakonec předávání cen 
uskutečnilo až v měsíci září. Předávání cen bylo velmi dobře připravené 
a měli jsme velkou podporu jak Zlínského kraje, tak také statutárního 
města Zlín. Patronka předávání cen MOSTY paní Livia Klausová se 
tentokrát nemohla slavnosti zúčastnit. Přeložení termínu akce kolidovalo 
paní Livii Klausové s jiným programem. Jako tradičně byl moderátorem 

předávání cen pan Aleš Cibulka a  hudební doprovod zajistil soubor 
Hradišťan s kapelníkem panem Jiřím Pavlicou.

Za  úspěchy, kterých se Národní radě osob se zdravotním postižením 
České republiky podařilo v roce 2020 dosáhnout, je mnoho práce spolu- 
pracovníků, členských organizací a  našich příznivců. Za  jejich pomoc 
jim patří poděkování. Poděkování patří také našim partnerům a spon-
zorům, kteří nás podporují a podporovali. Bez jejich pomoci by se nám 
mnoho věcí nepodařilo a  mnohé projekty by se neuskutečnily. Chtěli 
bychom také poděkovat subjektům, které nám v počátcích koronavirové 
epidemie poskytly ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky.   

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
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nRZP ČR, z. s., se Představuje

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla na ustavujícím 
shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 27. 6. 2000. 
Důvodem vzniku byla snaha o  nalezení co nejefektivnějšího způsobu 
spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je 
dnes uznávaným iniciativním a  koordinačním orgánem pro obhajobu, 
prosazování a naplňování práv a zájmů osob se zdravotním postižením. 
Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR i s mezinárod- 
ními organizacemi a institucemi a je nyní největším a nejreprezentativ-
nějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR.

Z  tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro 
osoby se zdravotním postižením a zastupuje občany se zdravotním po-
stižením v  dalších významných organizacích, jako je např. Svaz měst 
a  obcí ČR, Řídicí výbor Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny nebo další instituce. Je členem mezinárodních organizací 
Disabled Peoples’ International, Rehabilitation International, European 
Disability Forum a FIMITIC. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má celostátní pů-
sobnost. 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 NRZP ČR ustaveny odborné komise: sociální, legislativní, pro odstra-
ňování bariér, pro zdravotnictví, pro přípravu zákona o ucelené rehabi-
litaci, vzdělávání a  pro problematiku osob s  duševním onemocněním. 
Jejími členy jsou významní odborníci z různých oblastí života. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je celostátním posky-
tovatelem odborného sociálního poradenství. Centrální pracoviště je 
v sídle NRZP ČR v Praze a detašovaná pracoviště jsou v Plzni, v Brně, 
Olomouci, v  Ostravě, v  Pardubicích, Českých Budějovicích, v  Liberci 
a Otrokovicích. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR sdru-
žovala k 31. 12. 2020 celkem 90 organizací osob se zdravotním postiže-
ním nebo jejich zástupců s celostátní působností a dále 170 organizací 
s krajskou působností. 

NRZP ČR byla zároveň zřizovatelem šesti o. p.  s., a  to Centrum pro 
zdravotně postižené Jihočeského kraje, Centrum pro zdravotně posti-
žené Karlovarského kraje, Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Královéhradeckého kraje, Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středo-
českého kraje a Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje. Dále 
je zřizovatelem ústavu Institut rovných příležitostí a Jihočeského centra 
rovných příležitostí, z. ú., se sídlem v Prachaticích.   
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činnost nrzp čr

Zaměření Činnosti nRZP ČR 

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

1. Na mEziNáROdNí úROvNi
•  zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation International 

(RI),
•  zastupování ČR ve světové organizaci – Disabled 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 návrhů zákonů a vyhlášek a vytváření  
vlastních legislativních návrhů ovlivňujících životní podmínky 
zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel, 

•  zajišťování koordinační a metodické činnosti pro členské organizace 
NRZP ČR,

•  zpracovávání informací s tematikou podpory osob  
se zdravotním postižením,

•  vydávání časopisu NRZP ČR – MOSTY – časopis pro integraci,

•  v rámci informační činnosti správa webu NRZP ČR  
a Facebooku NRZP ČR,

•  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 a obecními zastupitelstvy při plánování 

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

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

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

při naplňování hlavních cílů organizace v regionech,
•  iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání příležitostí  

pro občany se zdravotním postiženým a krajských střednědobých 
plánů rozvoje sociálních služeb,

•  realizace projektů z evropských fondů zaměřených na podporu 
samostatného života osob se zdravotním postižením.   

07
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Přehled o Činnosti oRgánů nRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR je Republikové shromáždění, které se sešlo dne 26. listopadu 
2020 online. XXii. Republikové shromáždění přijalo toto usnesení:

usNEsENí XXii. REPubliKOvéhO shROmážděNí  
NáROdNí RadY OsOb sE zdRavOTNím POsTižENím ČR, 
KONaNéhO v PRazE dNE 26. lisTOPadu 2020

Republikové shromáždění schvaluje:
•  program jednání XXII. RS NRZP ČR
•  jednací řád XXII. RS NRZP ČR
•  novelu stanov NRZP ČR
•  zprávu o činnosti za období od posledního RS NRZP ČR
•  zprávu o hospodaření NRZP ČR za rok 2019

Republikové shromáždění volí:
•  předsedajícím Václav Krásu
•  návrhovou komisi ve složení: Morávek Jiří, Vencl Jiří

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

NRZP ČR
•  zpráva o činnosti odborných pracovních komisí

V Praze dne 26. 11. 2020 
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Rv NRzP ČR v roce 2020 schválil rozpočet NRzP ČR na rok 2020, 
vyhlásil další ročník ceny NRzP ČR mOsTY a projednal další 
organizační věci. Rv NRzP ČR přijal 30. dubna 2020 toto usnesení:

usNEsENí z JEdNáNí REPubliKOvéhO výbORu NRzP ČR 
dNE 30. dubNa 2020 

Republikový výbor NRzP ČR:
•  určuje zapisovatele paní Michaelu Kubíčkovou
•  volí návrhovou komisi ve složení: Jiří Morávek a Jan Uherka
•  schvaluje program jednání
•  bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva 

od posledního jednání RV NRZP ČR ze dne 19. 9. 2019
•  RV NRZP ČR vyhlašuje XVIII. ročník ceny NRZP ČR MOSTY 2020. 

Současně stanoví předběžný termín ve čtvrtek 25. března 2021. 
Vzhledem k současné situaci pověřuje předsednictvo NRZP ČR,  
aby rozhodlo o místě konání.

•  RV NRZP ČR schvaluje rozpočet NRZP ČR v oblasti vlastní činnosti 
na rok 2020

•  RV NRZP ČR bere na vědomí seznam dalších projektů realizovaných 
mimo hlavní činnost

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu o vyúčtování projektů  
za rok 2019

•  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 22. 10. 2020, Republikový výbor 
dne 24. 9. 2020

V Praze 30. 4. 2020
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

➤
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činnost orgánů nrzp čr 09

Rv NRzP ČR 24. září 2020 přijalo toto usnesení:

usNEsENí z JEdNáNí REPubliKOvéhO výbORu NRzP ČR 
dNE 24. září 2020 

Republikový výbor NRzP ČR:
•  určuje zapisovatele paní Michaelu Kubíčkovou 
•  volí návrhovou komisi ve složení: Jiří Morávek a Ivana Ambrosová
•  schvaluje program jednání
•  schvaluje usnesení RV NRZP ČR k vyhlášce MŠMT ČR č. 27/2016 Sb.
•  bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva 

od posledního jednání RV NRZP ČR ze dne 30. 4. 2020

•  RV NRZP ČR vyhlašuje XVIII. ročník vyhlášení cen NRZP ČR 
MOSTY 2020 a zplnomocňuje předsednictvo NRZP ČR k řešení 
případné změny konání předávání cen MOSTY

•  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   

V Praze dne 24. 9. 2020
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Přehled o Činnosti  
oRgánů nRZP ČR v KRajíCh  
ČesKÉ RePuBliKY

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 naplňo-
vání 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 2020 
v každém kraji sešlo nejméně jednou (ať už prezenčně, nebo distanční 
formou), aby realizovalo usnesení ústředních orgánů Národní rady osob 
se zdravotním postižením České republiky v podmínkách krajů, inicio-
valo 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 úze-
mí 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 zdravot-
ním postižením České republiky na území kraje.

Krajský výbor NRZP se v roce 2020 sešel v každém kraji nejméně čtyři- 
krát (ať už prezenčně, nebo distanční formou) a z každého jednání byl  
pořízen zápis. Všechny krajské NRZP spolupracují při naplňování cílů ➤
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a realizaci úkolů s regionálními pracovišti Národní rady osob se zdra-
votním postižením České republiky, která jsou zřízena ve všech kraj-
ských městech, jsou pracovišti regionálních zaměstnanců Národní rady 
osob se zdravotním postižením České republiky – krajských koordinátorů  
a  jsou zázemím pro činnost krajských NRZP. Krajští koordinátoři po- 
máhají členským organizacím, distribuují tiskoviny, jednají s představi-
teli krajské samosprávy a s představiteli jednotlivých měst a obcí, spolu- 
vytvářejí a aktivně prosazují Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením a  podílejí se na  monitorování a  vy- 
hodnocování jejich jednotlivých opatření.

v roce 2020 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;

Přehled o Činnosti oRgánů nRZP ČR v KRajíCh ČesKÉ RePuBliKY

•  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.

Vzhledem k celosvětové pandemii covid-19 probíhala celá řada aktivit 
distanční formou, ať už elektronickou, či písemnou. 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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činnost orgánů nrzp čr

mgr. václav KRása – předseda NRzP ČR

mgr. Jiří mORávEK – i. místopředseda NRzP ČR

Jiří vENCl – místopředseda

mgr. Jan uhERKa – místopředseda

ing. mgr. Petr běhuNEK – místopředseda

Jana KOžElsKá – člen

mgr. Šárka PROKOPiusOvá – člen

ČlenovÉ PředsedniCtva nRZP ČR

•  ivana ambROsOvá

•  václav lETOCha

•  Jaroslava PETRusOvá

•  Jaroslav PauR

•  věra KOsiNOvá

•  Petr NOváK

•  anna maRTíNKOvá

•  Olga FRühauFOvá

•  zdeňka PETROviČOvá

ČlenovÉ RePuBliKovÉho výBoRu nRZP ČR

PřEdsEdOvé KRaJsKýCh Rad zdRavOTNě POsTižENýCh

•  mgr., bc. martin KROll – Liberecká KRZP

•  Jiří vENCl – Pražská KRZP

•  alena huTařOvá – KRZP Vysočina

•  Radim KOzlOvsKY – Moravskoslezská KRZP

•  Jana KOžElsKá – Olomoucká KRZP

•  Phdr. miroslav valiNa – Plzeňská KRZP

•  milan PEŠEK – Pardubická KRZP

•  Jiřina vECKOvá – Středočeská KRZP

•  Jaroslav slavíK – Ústecká KRZP

•  ing. Jitka líKařOvá – Karlovarská KRZP

•  Phdr. lukáš KaRNET – Jihomoravská KRZP

•  ing. helena mádlOvá – Jihočeská KRZP

•  mgr. Jan uhERKa – Zlínská KRZP
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ČlensKÉ oRganiZaCe 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

andělská křídla, z. s. 
Hekrova 805/25, 149 00 Praha

aPROPO, z. s. 
Chrpová 536/2a, 736 01 Havířov

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

asociace  
muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.  
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha

asociace POliO 
Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha

asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně 
postižených v ČR, z. s. 
Dvořákova 1331/20, 405 02 Děčín

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

auTisTiK 
Kyselova 1189/7, 182 00 Praha

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

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

Česká společnost aids pomoc, z. s.  
Malého 282/3, 186 00 Praha

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

Českomoravská unie neslyšících, z. s. 
Dlouhá 37, 110 00 Praha

Český klub ohluchlých, občanské sdružení 
Janovská 396, 109 00 Praha

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

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

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

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

Klub dEmKa 
Obránců míru 78, 261 01 Příbram

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

Klub občanů  
bezbariérového domu vondroušova, z. s. 
Vondroušova 1194/47, 163 00 Praha

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

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

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

Nedoslýchaví – Neslyšící, z. s. 
Litoměřická 136/35, 405 02 Děčín

Neslyšící s nadějí, z. s. 
Na křečku 365/5, 109 00 Praha

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

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

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

PaRENT PROJECT, z. s. 
Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice
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Parkinson-help, z. s.  
Dürerova 2177/18, 100 00 Praha

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

proPas, z. s.  
Klimentská 40, 110 00 Praha 1

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

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

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

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

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

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

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 E / Czech Epilepsy association, z. s. 
Liškova 959/3, 142 00 Praha

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

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

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

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

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

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

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

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

svaz tělesně postižených  
v České republice, z. s.  
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha ➤
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ČlensKÉ oRganiZaCe nRZP ČR

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

ústecký arcus, z. s. 
Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem

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

žatecký spolek handicap, z. s. 
Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
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ČlensKÉ oRganiZaCe nRZP ČR
na KRajsKÉ ÚRovni

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

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

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

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

Klub dEmKa Příbram  
Obránců míru 78, 261 01 Příbram

Kamarádi otevřených srdcí České budějovice  
Průběžná 38, České Budějovice

POhOdáři vsKh 
Průběžná 38, České Budějovice

PřidRuženÉ oRganiZaCe nRZP ČR

sdružení tělesně postižených Česká lípa, o. p. s  
Školní 2213, 470 01 Česká Lípa

Tichý svět, o. p. s. 
Podolská 322/21, 140 09 Praha 4

PROsaz – společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zP 
Kodymova 2526, 158 00 Praha 5

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

asociace zooterapie, aktivit a Terapie, o. p. s.  
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

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

dEbRa ČR, z. ú. 
Černopolní 212/9, 613 00 Brno–Černá Pole

duhOvý mOsT  
informační Kulturně vzdělávací Centrum o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

informační Kulturně vzdělávací Centrum, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

EkoCentrum aRisTOTElés, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

sportovní Klub Pohodáři FlOTila K2, z. s. 
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

Česká unie neslyšících 
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha

➤
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oRganiZaCe ZřiZovanÉ nRZP ČR

1)  iNsTiTuT ROvNýCh PřílEžiTOsTí, z. ú. 
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7

2)  JihOČEsKé CENTRum ROvNýCh PřílEžiTOsTí, z. ú. 
SNP 559, Prachatice II, 383 01 Prachatice

3)  JihOČEsKé CENTRum  
PRO zdRavOTNě POsTižENé a sENiORY, o. p. s. 
SNP 559, 383 01 Prachatice

4)  CENTRum PRO zdRavOTNě POsTižENé  
KaRlOvaRsKéhO KRaJE, o. p. s. 
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary

5)  CENTRum PRO iNTEgRaCi OsOb sE zdRavOTNím 
POsTižENím KRálOvéhRadECKéhO KRaJE, o. p. s.  
Jana Černého 8/28, 503 41 Hradec Králové

6)  CENTRum PRO zdRavOTNě POsTižENé  
a sENiORY PaRdubiCKéhO KRaJE, o. p. s.  
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice-Polabiny

7)  CENTRum PRO zdRavOTNě POsTižENé 
a sENiORY sTřEdOČEsKéhO KRaJE, o. p. s.  
Hřebečská 2680, 272 02 Kladno

8)  CENTRum PRO zdRavOTNě POsTižENé  
úsTECKéhO KRaJE, o. p. s. 
Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem



projekty nrzp čr

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  C e S k é  r e p u B l i k yˇ

O B S A H

18 Obhajoba zájmů a práv osob se zdravotním postižením

25 Poradenství NRZP ČR

27 Nasedni na expres směr pracovní kariéra

27 Podpora osob se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti

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

28 Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti

28 Podpora pečujících osob v Praze

29 Job klub, s rekvalifikací zpět do práce

29 Časopis MOSTY

29 Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK

30 Euroklíč
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PROJEKT

oBhajoBa Zájmů a PRáv osoB se ZdRavotním Postižením
doba realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
místo realizace: 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 2020 věnovala z velké části dopadu koronavirové epidemie na osoby 
se zdravotním postižením, zajišťování ochranných a dezinfekčních prostředků, zajišťování testování a také ochraně osob se zdravotním 
postižením před dopady epidemie. dále se NRzP ČR 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.

NRzP ČR řEŠila v RámCi PROJEKTu TYTO zálEžiTOsTi:
základní cíle projektu byly splněny. 

•  NRZP ČR dosáhla cíle přenést zahraniční zkušenosti v integraci OZP, 
a to svými aktivitami v Evropském fóru zdravotně postižených (EDF) 
a  členstvím v  dalších mezinárodních organizacích, kde se účastnila 
všech aktivit. Vzhledem k situaci se některá jednání uskutečnila for-
mou on-line. 

•  Podařilo se ekonomicky zajistit chod organizace a  také ekonomicko-
administrativní chod NRZP ČR.

•  NRZP ČR splnila cíl pořádat krajské semináře, přednášky a konference 
a  byla také činná v  rámci regionální působnosti. Prohloubila se také 
dlouhodobá spolupráce na  krajské úrovni, a  to především monito-
rováním Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro OZP a  řešení 
krajských problémů v  rámci dopravy, odstraňování bariér, přístup-
nosti ke kulturním zařízením, přístupnosti ke zdravotním a sociálním 
službám a  další. Vzhledem k  epidemii koronaviru došlo ke  změnám 
v  konání některých seminářů a  část z  nich se uskutečnila v  on-line  
verzi. Avšak počet seminářů, konferencí a  počet účastníků byl do- 
držen dle projektu.

•  V rámci osvětové činnosti a seznamování veřejnosti s problematikou 
lidí se zdravotním postižením vydávala NRZP ČR svůj časopis, pro-
vozovala informační portál a  informovala veřejnost o  problematice 
osob se zdravotním postižením a o realizovaných aktivitách i dalšími 
způsoby. 

•  Pracovníci a členové statutárních orgánů NRZP ČR zastupovali člen-
ské spolky ve  významných institucích a  organizacích veřejné správy 
v rámci celostátní působnosti. 

•  Činnost NRZP ČR v  rámci celostátní působnosti vyplývající z  mezi- 
národních závazků naplňovala svými aktivitami povinnosti vyplývající 
z  těchto závazků a realizovala závazky a usnesení z rozhodnutí vlády 
ČR a dalších ústředních orgánů veřejné správy.

•  Po celé období se NRZP ČR věnovala legislativní činnosti, především 
připomínkování legislativních návrhů jednotlivých ústředních orgá- 
nů státní správy a  dále přípravě vlastních legislativních návrhů. Le- 
gislativní odbor se zapojil také do  přípravy zákonů v  rámci stavu 
nouze v souvislosti s epidemií covid-19. Působil také jako metodická 
podpora členským organizacím v  legislativních otázkách a  správě 
spolků.

•  K  informování členských organizací má NRZP ČR vnitřní síť komu-
nikace. Přes tuto komunikaci jsou členské organizace informovány 
o  všech aktivitách NRZP ČR a  současně jsou jim zasílány veškeré  
podklady k  připomínkování jednotlivých legislativních návrhů, kon-
cepčních materiálů a analýz. Tato komunikace probíhá trvale.

•  V rámci mediální činnosti využívala NRZP ČR nejen své prostředky,  
to znamená časopis, letáky, webové stránky, ale také sociální síť Face-
book a veřejné hromadné sdělovací prostředky jako rozhlas, televizi, 
odborné časopisy a internetové portály.

•  Monitoring tisku o problematice OZP byl prováděn pravidelně.
•  Základními kritérii hodnocení dosažených cílů projektu bylo moni-

torování Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby  



19

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  C e s k é  r e p u b l i k yˇ

projekty nrzp čr

se zdravotním postižením na období 2015–2020. Většina cílů Národ-
ního plánu byla realizována. Dalším kritériem bylo schválení nového 
Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravot-
ním postižením na období let 2021–2025. 

•  Obdobně byly hodnoceny dosažené cíle na krajské úrovni, a to hodno-
cením jednotlivých krajských plánů vyrovnávání příležitostí, případně 
jejich doplňování, a  v  některých krajích i  příprava nových krajských 
plánů. 

•  Dalším kritériem hodnocení byla úspěšnost jednání se státními orgá-
ny, a to především v oblasti legislativní a koncepčních záměrů. V ob-
lasti legislativy došlo ke změnám ve prospěch OZP v oblasti přístupu 
k  příspěvkům na  zvláštní kompenzační pomůcky. Připomínkovali 
jsme zákony o  poskytování zdravotní péče a  další zdravotnickou le-
gislativu. NRZP ČR se angažovala v novelách vyhlášek v oblasti vzdě-
lávání a  sociální péče a  zároveň vypracovala vlastní návrhy zákonů 
s tematikou průkazů OZP a zdravotnických prostředků.

•  NRZP ČR splnila další kritéria v projektu v počtu informačních zpráv, 
vydávaných tiskovin, počtu konferencí a  seminářů a  dále tiskových 
konferencí a  jiných mediálních aktivit. Některé akce byly v  on-line 
režimu.

•  V ekonomické oblasti bylo kritériem zpracování rozpočtu, jeho schvá-
lení a dodržování. V ekonomicko-administrativním zajištění byl kri- 
tériem také mimo jiné počet zaměstnanců a  také počet zaměstnanců  
se zdravotním postižením. Kritéria byla splněna.

Projekt spočíval v těchto jednotlivých krocích:
•  účastí a činností v Pacientské radě a v jednotlivých komisích rady,
•  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 republi-

ky, Správa železnic, s. p., a Asociací krajů o realizaci služeb pro OZP 
v rámci liberalizace osobní železniční dopravy, jako veřejné služby. Jde 
o zásadní problém, který může významným způsobem zhoršit dostup-
nost železniční osobní dopravy pro osoby se zdravotním postižením. 

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 po-
skytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Novelu inicio-
vala NRZP ČR a jejím cílem je umožnit výměnu průkazů ZTP a ZTP/P 
na základě administrativního rozhodnutí v případech, kdy je zdravotní 
stav trvalý anebo průkaz je přiznán na  základě diagnózy, která bude 
v příloze zákona.

NRzP ČR podala mimo jiné pozměňovací návrhy k následujícím 
zákonům:
•  Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 177/1995 Sb., o přeprav-

ním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
•  Zásadní připomínka NRZP ČR k  návrhu zákona, kterým se mění  

zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
•  Zásadní připomínky NRZP ČR k  návrhu zákona, kterým se mění  

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších před-
pisů, a některé související zákony.

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o přídavku na byd-
lení.

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 231/2001 Sb., o pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání.

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

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k  návrhu zákona, kterým se mění  
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od- 
borném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších před-
pisů – druhá část.

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k  návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., 
o  provedení některých ustanovení zákona o  poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením.

•  Připomínky NRZP ČR k  návrhu zákona, kterým se mění zákon 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. ➤
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•  Zásadní připomínky NRZP ČR k  návrhu novely zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách.

•  Otevřený dopis poslancům Zdravotního výboru PSP ve věci sněmov-
ního tisku 581 (novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech).

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k  novele zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti.

•  Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu.
•  Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu – Teze vyhlášky 

o dokumentaci staveb.
•  Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu – Teze vyhlášky 

o národním geoportálu územního plánování.
•  Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu – Teze vyhlášky 

o požadavcích na výstavbu.
•  Zásadní připomínky ke Spojené druhé a třetí periodické zprávě České 

republiky o  opatřeních přijatých k  plnění závazků podle Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením.

•  Připomínky NRZP ČR k dokumentu Ministerstva dopravy – Koncepce 
veřejné dopravy 2020–2025.

•  Mezirezortní připomínkové řízení k  návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním po-
stižením a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k  novele zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách.

•  Dodatek k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
•  Reakce na  zamítavé stanovisko vlády – sněmovní tisk 896 (novela  

zákona č. 329/2011 Sb.).
•  Připomínky NRZP ČR k návrhům změn vyhlášky č. 27.
•  Stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ke Kon-

cepci bydlení České republiky 2021.
•  Připomínky NRZP ČR k  návrhu zákona, kterým se mění zákon  

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

•  Stanovisko NRZP ČR k tisku 924 – eutanazie.
•  Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ke Stra-

tegii očkování proti covid-19.
•  NRZP ČR po celý rok úzce spolupracovala s členskými organizacemi. 

Ty měly k  dispozici všechny návrhy zákonů, které NRZP ČR připo-
mínkovala, 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 bariéry, dále sociální komise, komise 
pro zdravotnictví a komise pro vzdělávání.

•  NRZP ČR je dlouhodobě účastníkem pracovní skupiny na MPSV 
ČR, která se zabývá zlepšením systému podpory zaměstnávání osob  
se zdravotním postižením.

•  NRZP ČR se pravidelně účastnila on-line porad, organizovaných ve-
dením MPSV ČR při řešení dopadů koronavirové epidemie na seniory 
a osoby se zdravotním postižením.

•  Účastnila se monitoringu plnění Národního plánu podpory vyrovnává-
ní příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2015–2020.

•  Účastnila se opakovaně jednání pracovní skupiny VVOZP k přípravě 
nového Národního plánu vyrovnávání příležitostí, který by měl platit 
od roku 2021.

•  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 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.

•  Za rok 2020 poslal předseda NRZP ČR členským organizacím 109 in- 
formací. Tyto informace jsou zároveň rozesílány dalším zájemcům 
a  jsou zveřejněny na  stránkách www.nrzp.cz v  sekci aktuality. Infor-
mace na www.nrzp.cz zhlédlo více než 380 000 osob.   
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Pu bl i K aČ N í Či N NOsT – mOsT Y – Č asOPis PRO i N T EgR aCi

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., vydala v roce 2020 pět čísel časopisu mOsTY v celkovém nákladu 15 500 ks.
Formát časopisu je a4 a průměrný počet stran loňského ročníku byl 68.

Časopis MOSTY podává aktuální informace o  vývoji v  oblasti legisla- 
tivy a  politiky ve  vztahu k  vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdra-
votním postižením a  o  programech a  projektech ve  prospěch těchto 
osob. Časopis je neprodejný, distribuuje se bezplatně 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 sta-
žení ve formátu pdf.   

časopis MOSTY
číslo 1/2020
vyšlo: 28. února 2020
náklad: 3 300 ks

časopis MOSTY
číslo 2/2020
vyšlo: 30. dubna 2020
náklad: 2 800 ks

časopis MOSTY
číslo 3/2020
vyšlo: 26. června 2020
náklad: 3 300 ks

časopis MOSTY
číslo 4/2020
vyšlo: 16. září 2020
náklad: 3 300 ks

časopis MOSTY
číslo 5/2020
vyšlo: 3. prosince 2020
náklad: 2 800 ks
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17. ročník udílení cen mOsTY

v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny mOsTY. Cena je udělována
za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením za uplynulý rok a v roce 2020 byla udělena ve čtyřech kategoriích.

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.

Od  roku 2003 bylo oceněno přes 270 projektů nebo osobností, které 
přispěly ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením v Čes-
ké republice a k vyrovnávání příležitostí těchto osob. Na cenu MOSTY 
bylo od roku 2003 celkem navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo 
osobností. V roce 2020 bylo podáno celkem 40 návrhů na cenu MOSTY.

udílení cen mOsTY proběhlo 15. září 2020 od 15.00 hodin ve velkém 
sále Kongresového centra zlín, nám. T. g. masaryka 5556 ve  zlíně. 
Dvacítka nominovaných na  letošní ceny MOSTY si na  svá ocenění le-
tos musela počkat až do  září. Odklad způsobila mimořádná opatření, 
přijatá v souvislosti s šířením infekčního onemocnění covid-19 v České 
republice.

Hodnotitelé loni ocenili státní organizaci Správu železnic, Mistrovství 
světa v para hokeji 2019 konané v Ostravě, Václava Letochu, Jana Uherku 
a  Martina Nováka. Vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění 
z  dílny akademické sochařky Jitky Wernerové, ostatní nominovaní 
obdrželi pamětní diplomy od akademického malíře Otakara Tragana.

vítězem i. kategorie se stala státní organizace správa železnic za zpří-
stupňování železniční dopravy cestujícím se zdravotním postižením.

mistrovství světa v para hokeji 2019, konaném v Ostravě, si za profe-
sionální přístup k  podpoře a  motivaci osob se zdravotním postižením 
s využitím sportu vysloužilo cenu ve druhé kategorii. Iniciátor a hlavní 
pořadatel mistrovství světa v Ostravě v roce 2019 Jiří Šindler a jeho tým 

spolupracovníků vedli organizační tým mistrovství, které překonalo veš-
keré dosavadní tabulky návštěvnosti para hokeje na celém světě. Turnaj 
tím přispěl k  boření bariér předsudků, propojil svět handicapovaných 
a zdravých a ukázal, že i  sport handicapovaných může být celosvětově 
populární, obdivovaný a atraktivní.

Osobnostmi hnutí osob se zdravotním postižením pro rok 2019  
se stali pánové václav letocha a Jan uherka. Hodnotitelé se letos roz-
hodli ocenit mimořádně dvě osobnosti, protože konkurence ve  třetí  
kategorii nevedla k jednoznačné volbě.

václav letocha, nositel Ceny ministra zdravotnictví ve prospěch osob 
se zdravotním postižením, se osobností stal za třicet let vedení Sdružení 
rodičů a přátel diabetických dětí. Ve funkci předsedy sdružení prosadil 
legislativní zajištění nejmodernější léčby mladých diabetiků, jejich ma-
teriální zajištění a proškolování nejen dětí, ale i rodičů. Výsledkem jeho 
dlouholetého úsilí bylo zkvalitnění života mladých diabetiků a  jejich 
pestrá aktivita v místech bydliště.

Jan uherka pak cenu obdržel za celoživotní práci ve prospěch osob se 
zdravotním postižením. Tento zakladatel spolku Rovné šance Uherský 
Brod pomáhá po celý svůj život všem, kdo potřebují pomoc, prosazuje 
rovné příležitosti pro všechny a podporuje rozvoj vzdělanosti. Pro jeho 
mimořádné znalosti a  vědomosti ve  věcech sociálních si ho hejtman 
Zlínského kraje vybral jako svého koordinátora problematiky osob se 
zdravotním postižením.

vítězem zvláštní ceny se stal martin Novák za  rozvoj České unie 
neslyšících a  simultánního přepisu mluvené řeči v  České republice. 
Zavedení simultánního přepisu mluvené řeči v  České republice bylo 
převratné a  nabídlo účinné řešení komunikace osobám se sluchovým 
postižením, které nepoužívají český znakový jazyk.

Sedmnáctý ročník slavnostního udílení cen MOSTY se konal díky fi-
nanční podpoře Zlínského kraje a statutárního města Zlína. Poděkování ➤
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patří i  Střední zdravotnické škole a  Vyšší odborné škole zdravotnické 
Zlín a  jejím studentům, kteří na  místě pomáhali s  organizací cere- 
moniálu.

vyhlašovatelem ceny je Národní rada osob se zdravotním postiže- 
ním České republiky. Patronkou ceny je livia Klausová. záštitu nad  

17. ročníkem převzali hejtman zlínského kraje Jiří Čunek a primátor 
statutárního města zlína Jiří Korec. slavnostní odpoledne moderoval 
aleš Cibulka a na akci vystoupili zpěvák bohuš matuš a hRadiŠŤaN 
& Jiří Pavlica. 
vystoupení účinkujících interpretovali do znakového jazyka členové 
souboru hands dance.   

m E di á l N í a K T i v i T Y 2 02 0

Tiskové zprávy
•  22. 1. 2020 – TZ – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

zná nominované na letošní Cenu Mosty

•  26. 3. 2020 – TZ – do Olomouce dorazí dezinfekce  
pro zdravotně postižené i pro hasiče

•  19. 6. 2020 – TZ – Setkání zástupců NRZP ČR s velvyslancem  
Státu Izrael Danielem Meronem

•  24. 8. 2020 – TZ – Oslava 20 let existence Národní rady osob  
se zdravotním postižením ČR

•  15. 9. 2020 – TZ – Slavnostní předání Cen MOSTY 2019

•  16. 9. 2020 – TZ – k Slavnostnímu předávání Cen Mosty 2019 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ve Zlíně

•  24. 9. 2020 – TZ – Usnesení RV NRZP ČR k vyhlášce MŠMT ČR  
č. 27/2016 Sb.

•  29. 9. 2020 – TZ – Prezentace služby mobilních čet pro osoby  
se zdravotním postižením

•  14. 10. 2020 – TZ – NRZP ČR prosadila ochranné prostředky pro lidi 
s těžkým zdravotním postižením

•  30. 10. 2020 – TZ – NRZP ČR se připojuje k otevřenému dopisu 
soudních tlumočníků a překladatelů paní ministryni spravedlnosti 
ČR Marii Benešové

•  18. 11. 2020 – TZ – NRZP ČR k usnesení vlády ČR č. 1192

•  1. 12. 2020 – TZ – Začaly testy nových nízkopodlažních vlaků 
z rodiny RegioPanter

Tiskové konference 
•  29. 9. 2020 – TK – Prezentace služby mobilních čet pro osoby  

se zdravotním postižením

účast v pořadech
CNN Prima News, Události ČT, ČT24, ČRo Radiožurnál, ČRo Plus

Tištěná a on-line média
iDnes, Denik.cz, Aktualne.cz, ParlamantniListy.cz, SeznamZpravy, e15, 
pravednes.cz, Eurozpravy, iRozhlas.cz

sociální sítě – Fb
Počet „to se mi líbí“: 3 117
Počet sledujících: 3 343
Počet příspěvků: 163
Organický dosah: 11 300
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m E z i Ná ROdN í Či N NOsT N R z P ČR v ROCE 2 02 0

NRzP ČR zastupuje ČR v mezinárodních organizacích osob se zdra-
votním postižením – EdF, Ri a  FimiTiC. NRzP ČR v  roce 2020 
průběžně zajišťovala informační servis pro své členské organizace, 
překlady dokumentů a  informací pro interní i  externí využití, ko-
respondenci a  komunikaci se zahraničními partnery, navazování  
mezinárodních partnerství, monitorování zahraničních webových 
stránek, tvorbu anglické verze webových stránek atd. 

dále se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky zúčastnili řady mezinárodních jednání, z  nichž většina 
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci probíhala on-line: 

Ve dnech 28. února až 1. března 2020 se zástupce NRZP ČR zúčastnil 
zasedání předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním postižením 
(EDF) konaného v  Bruselu. Zasedání předcházela konference na  téma 
mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotního postižení. Na samotném 
zasedání byli účastníci seznámeni s  přehledem aktivit všech orgánů, 
komisí a poradních skupin EDF za dobu od posledního zasedání před-
sednictva. Na programu zasedání dále byly mj. příprava Valného shro-
máždění EDF, novinky o  institucích EU a  o  Radě Evropy, hnutí OZP 
a  udržitelný rozvoj, paralelní jednání Výboru pro lidská práva a  anti- 
diskriminaci a  Výboru pro sociální politiku a  inkluzi, přezkum EU  
Výborem OSN, nové volby do Výboru OSN pro práva OZP, přístupnost 
budov evropských institucí a jejich webových stránek, externí evaluace 
činnosti EDF, členské a finanční záležitosti organizace.

Dne 24. června 2020 se zástupce NRZP ČR zúčastnil zasedání předsed-
nictva EDF, které se uskutečnilo on-line místo Valného shromáždění 
v Záhřebu, jež se kvůli pandemii covid-19 nemohlo konat. Účastníkům 
byly mj. představeny zprávy výkonného výboru a předsedy organizace, 

novinky týkající se pandemie a  jejích důsledků pro OZP (včetně plá-
nu EU pro obnovu po  pandemii), usnesení o  rozpočtu EU, nejnovější 
vývoj v evropských institucích, novinky ohledně Evropské strategie pro 
OZP a  klíčová jednání a  akce roku 2020. Hlasování delegátů Valného 
shromáždění EDF o  důležitých záležitostech EDF proběhlo ve  dnech  
27. dubna až 11. května e-mailovou formou. Některá rozhodnutí bylo 
totiž nutné učinit a  odsouhlasit, přestože se Valné shromáždění ne- 
mohlo konat fyzicky; jednalo se mj. o schválení finanční zprávy za rok 
2019, schválení výroční zprávy 2019, jmenování interních auditorů na 
rok 2021, schválení pracovního programu na rok 2021, návrhu rozpočtu 
na další rok, usnesení k pandemii covid-19 atd.

Představitel NRZP ČR se dne 23. října 2020 zúčastnil dalšího on-line 
zasedání předsednictva EDF. Účastníci vyslechli a  diskutovali zprávy 
předsedy a výkonného výboru, zprávu o hlavních událostech roku 2020, 
o  finančních a členských záležitostech, o vývoji v oblasti lidských práv 
a  sociální politiky, novinky z  činnosti příslušných výborů OSN, o  Ev-
ropské agendě práv OZP, standardizaci atd. Dne 30. října 2020 proběhla 
konference o  covidu-19 a  zdravotním postižení, pořádaná německým 
předsednictvím EU, původně plánovaná současně se zasedáním EDF.

Zástupce NRZP ČR se zúčastnil on-line konference konané u  příle-
žitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením, kterou uspo-
řádala Evropská komise ve  spolupráci s  EDF ve  dnech 1.–2. prosince 
2020. Zúčastnila se jí řada představitelů organizací OZP a  příslušných 
úřadů z celé Evropské unie. Hlavními tématy konference byly důsledky 
pandemie pro osoby se zdravotním postižením a možné strategie řešení 
a příprava nové evropské strategie o právech OZP 2021–2030. V rámci 
konference se rovněž uskutečnilo předávání cen pro přístupná evropská 
města – Access City Award 2021.   
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PROJEKT

PoRadenství nRZP ČR
doba realizace: od roku 2006
místo realizace: celá ČR
vedoucí projektu Poradenství NRzP ČR: Ivana Julínková
Poskytovatel dotace: Projekt Poradenství NRZP ČR byl v  roce 2020 finančně podporován z  dotačního programu MPSV ČR, Magistrátu města 
Pardubice, Magistrátu hlavního města Prahy, statutárního města Plzně a Olomouce 

POPis PROJ E K T u:
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR tvoří celo-
státní síť poraden v  České republice. Síť tvoří poradny v  Praze, Brně, 
Pardubicích, Plzni, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci 
a v Otrokovicích. 

Poradny NRzP ČR poskytují bezplatné základní, odborné sociální 
a  sociálněprávní poradenství pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, a to bez omezení věku. 

Mezi vedlejší cílovou skupinu patří také rodiče, rodinní příslušníci, pe-
čující osoby, opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností práv-
ně jednat, zástupci z  řad členů domácnosti a  opatrovníci osob s  ome-
zenou 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, nebo se 
o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek informací. 
Poradny jsou přístupné i  dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, 
dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a  jejich 
rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně 
základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.

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

Každá poradna má v  týdnu stanovené úřední hodiny, kdy je veřejně 
přístupná pro klienty, nicméně vhodnější je objednat se na  konzultaci 
předem, a to z důvodu kapacity jednotlivých poraden. 

Cílem poradenství je poskytnout klientům dostatečné množství in-
formací, díky nimž se budou lépe orientovat ve své nepříznivé sociální 
situaci a budou schopni ji řešit svými vlastními silami. Tím bude dochá- 
zet ke snížení jejich závislosti na síti sociálních služeb, zvyšování sobě- 
stačnosti 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 důsled-
ku 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, nemo-
cenského a  zdravotního pojištění, důchodů a  důchodového pojištění, 
příspěvku na  péči, dávek státní sociální podpory a  pomoci v  hmotné 
nouzi. Dále průkazů osob se zdravotním postižením, problematice za-
městnávání osob se zdravotním postižením, konzultace při výběru kom-
penzačních pomůcek, dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních po-
můcek, omezení svéprávnosti, občanského a pracovního práva ve vztahu 
k osobám se zdravotním postižením, dluhového poradenství, problema-
tice bydlení pro OZP, odstraňování architektonických bariér, tematice 
přístupnosti prostředí, vzdělávání dětí, žáků a  studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

V roce 2020 nastalo mnoho změn, a to zejména v souvislosti s epidemic-
kou situací. Ta ovlivnila zejména způsob poskytování poradenství, druhy 
dotazů a formu práce s klienty. Objevily se zároveň nové okruhy dotazů, 
které souvisely s nákazou covid-19. Ve způsobu poskytování poradenství 
převažoval telefonický, e-mailový či písemný kontakt. 
•  Dle statistických výstupů za  rok 2020 tvořili nejvyšší podíl klienti se 

zdravotním postižením a senioři, věková skupina mezi 27–65 lety. Na 
poradny se obraceli klienti zejména z Hlavního města Prahy a z Par-
dubického a  Plzeňského kraje. Nejčastěji se dotazy týkaly sociálního ➤
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a zdravotního pojištění, důchodů invalidních i starobních, občansko-
právní problematiky, příspěvků na  péči a  také dalších dávek a  pří- 
spěvků. 

•  Na  poradny se obraceli klienti, kteří měli dotazy např. na  tzv. rouš-
kovné – příspěvek 5 000 Kč, dotazy na pořízení roušek a respirátorů, 
na omezené doby v obchodech či vyhrazené nákupní doby pro seniory. 
Častými dotazy byly odložené kontrolní prohlídky u lékařů, nebo na-
opak strach docházet k lékařům, možnosti testování, zajištění ochrany 
úst a nosu a další dotazy. 

•  Rok 2020 byl také rokem výrazných legislativních změn. 
•  Od 1. ledna 2020 proběhlo zvýšení rodičovského příspěvku, který se 

navýšil o 80 000 Kč, tedy z 220 000 Kč na 300 000 Kč, u vícerčat se pří-
spěvek zvýšil na 450 000 Kč. 

•  Od  1. března 2020 proběhla novela zákona č. 329/2011 Sb., o  po-
skytování dávek osobám se zdravotním postižením, která přinesla  
změny ve zvýšení násobku životního minima až na šestnáctinásobek, 
to znamená, že na  příspěvek dosáhnou i  žadatelé s  vyššími příjmy. 
Další změnou bylo rozšíření okruhu diagnóz k příspěvku na pořízení 
motorového vozidla.

•  Od  1. července 2020 byly zpřísněny podmínky k  příspěvku na  byd- 
lení, v praxi se mění okruh společně posuzovaných osob, kdy je nutné 
do  příslušného formuláře již uvádět všechny jedince, kteří žijí ve 
společné domácnosti a  zaměstnanci úřadu mají v  rámci hodnoce-
ní nároku na  dávku oprávnění vykonat v  předmětném bytě šetření.  
Cílem tohoto opatření je zjištění všech skutečností rozhodných nejen 
pro vznik nároku na dávku, ale také určení její výše. 

•  Častými otázkami byly také dotazy na platnost parkovacích průkazů, 
kdy se na poradnu obraceli klienti, kteří byli držiteli časově neomeze-
ného parkovacího průkazu, a přesto byli pokutováni. 

V závěru roku bylo nutné reagovat na dotazy v souvislosti se změnami, 
které připravilo Ministerstvo dopravy ČR, týkající se dálničních známek. 
Tyto změny vyvolaly mnoho dotazů osob se zdravotním postižením,  
které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, a to v souladu s držením zmí-
něného průkazu a osvobození od dálničních poplatků. 

Zároveň některé poradny zaznamenaly navýšení dotazů v oblasti opat- 
rovnictví, zejména omezení svéprávnosti, kdy je klientům poskytnuta 
dopomoc v orientaci právní úpravy, zejména při sepisování návrhu jed-
notlivých řízení. Stále častěji se řeší problematika námitek u invalidních 
důchodů a odvolání u PnP a průkazů OZP. Další žádanou oblastí byla 
oblast rent a oblast příspěvků na zvláštní pomůcku.

V oblasti poradenství jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše služby ze 
strany neformálních pečujících osob a seniorů, kteří řeší rodinné zále-
žitosti, závěti a sousedské vztahy, dluhové poradenství, obchodní právo 
a důchodovou problematiku. 

V rámci anonymního dotazníkového šetření za rok 2021 bylo zjištěno,  
že klienti ocenili množství a kvalitu poskytnutých informací, byli spo- 
kojeni s  přístupem pracovníka a  že poskytnuté informace byly sro- 
zumitelné. Zároveň by naši službu doporučili svým známým. 

Vzhledem k  epidemické situaci byly omezeny významné akce, např. 
NGO Market. Také byla utlumena propagační a přednášková činnost. 
•  Na podzim 2020 proběhl Týden sociálních služeb, jehož součástí byl 

jako každý rok Den otevřených dveří. Vzhledem k pandemii covid-19 
byla návštěvnost velmi omezená. 

•  Poradny NRZP ČR realizovaly ve  svých krajích menší projekty,  
kterými napomáhají k  začleňování osob se zdravotním postižením 
a seniorů do společnosti. Příkladem je projekt v Brně – „Jsem peču- 
jící“, projekt v  Liberci a  v  Libereckém kraji „Předávání informací  
seniorům, pečujícím a osobám se zdravotním postižením“. 

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

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

➤
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projekty nrzp čr

PROJEKT

nasedni na exPRes  
směR PRaCovní KaRiÉRa
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142
doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020
územní působnost: Česká republika
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR  
a ze státního rozpočtu

h l av N í Cí l PROJ 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.   

Poradci shromažďují pro klienty nabídku navazujících sociálních slu-
žeb a  kontakty na  organizace a  instituce, které nabízejí další podporu 
a  pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům, jejich blízkým 
a pečujícím osobám. 

v  roce 2020 poskytly Poradny NRzP ČR celkem 961 kontaktů 
a 12 145 intervencí. 
Prostřednictvím dostupné celostátní sítě Poraden NRzP ČR tak  
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR významným způ-
sobem přispívá k začleňování osob se zdravotním postižením, a tím 
napomáhá při jejich integraci do společnosti.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

➤

PROJEKT

PodPoRa osoB se ZdRavotním 
Postižením v BRněnsKÉ 
metRoPolitní oBlasti
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010165
doba realizace: od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021
územní působnost: Brněnská metropolitní oblast
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR  
a ze státního rozpočtu

h l av N í Cí l PROJ E K T u:
Projekt se zaměřuje na  cílovou skupinu osob se zdravotním posti-
žením v  Brněnské metropolitní oblasti a  řeší jejich uplatnitelnost  
na trhu práce. Do projektu bude přijato 40 OZP, které projdou vzdě-
lávacím blokem. Následně účastníky zaměstnáme na  otevřeném  
trhu práce s cílem obnovit jejich pracovní návyky. Po celou dobu rea- 
lizace projektu bude účastníkům poskytována poradenská činnost 
a podpora.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PROJEKT

PříPRava oZP na Zaměstnávání 
Přednostně PRo teChniCKÉ  
a řemeslnÉ oBoRY  
v ostRavsKÉ aglomeRaCi
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760
doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2020
územní působnost: ITI Ostravská aglomerace
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR  
a ze státního rozpočtu

h l av N í Cí l PROJ E K T u:
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob se zdravotním postiže-
ním v Ostravské aglomeraci a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce. 
Do projektu bude přijato 100 OZP, které projdou vzdělávacím blo-
kem. Následně účastníky zaměstnáme na otevřeném trhu práce s cí-
lem obnovit jejich pracovní návyky. Po celou dobu realizace projektu 
bude účastníkům poskytována poradenská činnost a podpora.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PROJEKT

PodPoRa PeČujíCíCh osoB v PRaZe
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008179
doba realizace: od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2021
územní působnost: Praha
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR  
a ze státního rozpočtu

PROJEKT

PodPoRa nefoRmálníCh 
PeČovatelů v BRněnsKÉ 
metRoPolitní oBlasti
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144
doba realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
územní působnost: Brněnská metropolitní oblast
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR  
a ze státního rozpočtu

h l av N í Cí l PROJ E K T u:
Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují o osobu 
blízkou se zdravotním postižením v  Brněnské metropolitní oblasti 
a které se nacházejí v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené 
a potýkají se při pracovním uplatnění s bariérami. V rámci projektu 
bude CS poskytnuta intenzivní podpora v  oblasti právní, sociální, 
psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního 
poradenství, rozšíření kvalifikace a  dále v  oblasti motivačně aktivi-
začních, svépomocných skupin a tréninkových míst.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

h l av N í Cí l PROJ E K T u:
Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou  
se zdravotním postižením v  Praze a  které se nacházejí v  nepříznivé situaci, 
kdy jsou sociálně vyloučené a  potýkají se při pracovním uplatnění s  bariéra-
mi. V rámci projektu bude CS poskytnuta intenzivní podpora v oblasti právní, 
sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního 
poradenství, rozšíření kvalifikace a dále v oblasti motivačně aktivizačních, své-
pomocných skupin a tréninkových míst.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Záštitu nad tímto projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje 
pan JUDr. Bohumil Šimek.
Záštitu nad projektem převzala primátorka města Brna  
JUDr. Markéta Vaňková.

PROJEKT

vZáCná onemoCnění 2020 – 
nRZP ČR PRo msK
doba realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
územní působnost: Moravskoslezský kraj
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: KÚ Moravskoslezského kraje  
a spolufinancování ASEKOL

Prostřednictvím tohoto projektu chceme přispět k  informovanosti 
laické i odborné veřejnosti o tzv. vzácných onemocněních. Patří mezi 
ně zejména střádavá onemocnění – např. mukopolysacharidóza, 
ale i  onemocnění muskulární svalovou atrofií, cystickou fibrózou. 
V řadě případů se jedná o onemocnění smrtelná, v některých přípa-
dech, za  pomoci moderní léčby je život dětí postižených vzácnými 
onemocněními zajištěn až do mladé dospělosti či dospělosti.
V  projektu chceme realizovat osvětové aktivity, tzn. přednášky,  
kulaté stoly s možností odborné diskuse na téma života se vzácnými 
onemocněními, právní otázky, ale i otázky vzdělávání dětí se vzácný-
mi onemocněními. Výstupy projektu budou sloužit mj. jako indivi- 
duální odborná podpora pro rodinu.   

PROJEKT

ČasoPis mostY
doba realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Michal Dvořák
identifikace výzvy: Vyrovnávání příležitostí pro občany  
se zdravotním postižením
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

h l av N í Cí l PROJ E K T u:
Prostřednictvím vydávání časopisu Mosty informovat o  aktuálním  
vývoji v oblasti legislativy ve vztahu k osobám se zdravotním postiže-
ním a shromažďovat a předávat informace z celé republiky o aktivitách 
konaných na  podporu vyrovnávání příležitostí pro OZP a  zlepšení 

PROJEKT

joB KluB, s ReKvalifiKaCí  
ZPět do PRáCe
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008956
doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2020
územní působnost: MAS Uničovsko
Realizátor: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR  
a ze státního rozpočtu

h l av N í Cí l PROJ 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.   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

kvality jejich života. Prostřednictvím časopisu šířit osvětovou čin-
nost v oblasti prevence, zvyšovat společenské povědomí o zákazu dis- 
kriminace z  titulu zdravotního postižení a  posilovat integraci OZP 
do společnosti. Vyšlo 5 čísel časopisu, v  celkovém nákladu 15  500  
výtisků.   
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PROJEKT

euRoKlíČ v ČesKÉ RePuBliCe 2020
euRoKlíČ v jihoČesKÉm KRaji 2020
euRoKlíČ v PlZeŇsKÉm KRaji 2020
euRoKlíČ v liBeReCKÉm KRaji 2020
euRoKlíČ v jihomoRavsKÉm KRaji 2020
euRoKlíČ v olomouCKÉm KRaji 2020
doba realizace: 2020
místo realizace: kraje České republiky
Koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace: spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvem dopravy České republiky,  
Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Jihočeským krajem, Plzeňským krajem, Libereckým krajem, Jihomoravským krajem 
a Olomouckým krajem

Cí l PROJ E K T Ů:
Zajistit OZP a rodičům malých dětí rychlou a důstojnou dostupnost veřejných hygienických zařízení (dveří, turniketů, mincovníků apod.) a technic-
kých 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 1 700 Eurozámků.

Obsa h PROJ E K T Ů, Cí l Ov é sK u Pi N Y, disT R i buČ N í m ísTa a Pu bl iCi Ta :

Euroklíč mohou zdarma získat držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, držitelé 
WC karty, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztrouše-
nou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespecific-
kými střevními záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močo-
vými dysfunkcemi a poruchami autistického spektra, případně dalšími 
onemocněními. Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě 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 prostřednictvím odborů 
sociálních věcí na některých městských úřadech obcí s  rozšířenou pů-
sobností a  obcí s  pověřeným obecním úřadem a  také prostřednictvím 
některých kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky. V někte-
rých krajích byly navíc Euroklíče distribuovány prostřednictvím distri-
butorů v rámci projektů „S Euroklíčem 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 umož-
ňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mohou Euroklíče dlouho-
době zapůjčit i  rodiče dětí do  tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. 
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté pro-
středí, což prostor uzavřený Eurozámkem pomáhá lépe zajistit. Systém 
zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání 
nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prosti-
tutkami 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 osa-
zených Eurozámky“. O místech osazených Eurozámky informuje cílové 
skupiny i elektronický mapový portál www.vozejkmap.cz a aplikace pro 
chytré telefony Euroklíčenka.

➤
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sT RuČ N é z hOdNOCE N í J E dNOT l i v ýCh PROJ E K T Ů:

Euroklíč v České republice 2020
spolufinancován: Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky 
(určen pouze pro objekty měst, obcí, krajů a státu)
Rozsah: 5 742 Euroklíčů, 95 Eurozámků 
V  rámci tohoto projektu a  souběžných projektů spolufinancovaných 
z  rozpočtu krajů a  z  dalších zdrojů byla osazena sociální a  hygienická 
zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně 
přístupných objektech v  krajích Hlavní město Praha, v  Středočeském, 
Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Králové-
hradeckém, Pardubickém, v Kraji Vysočina, Jihomoravském, Olomouc-
kém, Moravskoslezském a v Zlínském kraji.

Euroklíč v Jihočeském kraji 2020
spolufinancován: z rozpočtu Jihočeského kraje
Rozsah: 35 Euroklíčů, 7 Eurozámků 
V  rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného 
z  MMR ČR a  z  dalších zdrojů, byla osazena sociální a  hygienická za-
řízení (toalety) a  technická kompenzační zařízení (plošiny) ve  veřejně 
přístupných objektech v Jihočeském kraji.

Euroklíč v Plzeňském kraji 2020
spolufinancován: z rozpočtu Plzeňského kraje
Rozsah: 20 Euroklíčů, 4 Eurozámky
V  rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného 
z  MMR ČR a  z  dalších zdrojů, byla osazena sociální a  hygienická za-
řízení (toalety) a  technická kompenzační zařízení (plošiny) ve  veřejně 
přístupných objektech v Plzeňském kraji.

Euroklíč v libereckém kraji 2020
spolufinancován: z rozpočtu Libereckého kraje
Rozsah: 35 Euroklíčů, 6 Eurozámků 
V  rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného 
z  MMR ČR a  z  dalších zdrojů, byla osazena sociální a  hygienická za-
řízení (toalety) a  technická kompenzační zařízení (plošiny) ve  veřejně 
přístupných objektech v Libereckém kraji.

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2020
spolufinancován: z rozpočtu Jihomoravského kraje
Rozsah: 65 Euroklíčů, 7 Eurozámků 
V  rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného 
z  MMR ČR a  z  dalších zdrojů, byla osazena sociální a  hygienická za-
řízení (toalety) a  technická kompenzační zařízení (plošiny) ve  veřejně 
přístupných objektech v Jihomoravském kraji.

Euroklíč v Olomouckém kraji 2020
spolufinancován: z rozpočtu Olomouckého kraje
Rozsah: 238 Euroklíčů, 10 Eurozámků
V  rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného 
z  MMR ČR a  z  dalších zdrojů, byla osazena sociální a  hygienická za-
řízení (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 kra-
jích České republiky, byla zatím uspokojena pouze část žadatelů a v pro-
jektu bude potřeba v příštích několika letech intenzivně pokračovat. 

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 
Praha, Letiště Brno, Letiště Pardubice, Letiště Karlovy Vary, 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   
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Přehled hosPodaření nRZP ČR v RoCe 2020

Rozpočet organizace na rok 2020 schválil Republikový výbor NRZP ČR 
dne 30. 4. 2020. Hospodaření organizace bylo ovlivněno výší poskyt-
nutých dotačních prostředků, darovaných prostředků a finančních pro-
středků získaných vlastní činností. Výsledky organizace byly sledovány 
za  organizaci jako celek s  rozpadem do  jednotlivých činností. Dotace 
a činnosti mají v účetnictví přiřazeny samostatné číselné kódy tak, aby 
byla zajištěna průkaznost vynaložených nákladů.

Hlavními zdroji organizace byla podpora projektu Obhajoba zájmů 
a práv osob se zdravotním postižením v ČR podpořená Úřadem vlády 
ČR ve  výši 4  976  000 Kč, dále dotace poskytnutá Ministerstvem práce 
a  sociálních věcí ČR ve  výši 9  630  000 Kč na  Poradenství NRZP ČR 
a dotace na Euroklíč v ČR ve výši 4 689 000 poskytnutá Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Na  službu Poradenství byly poskytnuty finanční 
dotace také od krajů a měst. Dalšími zdroji bylo financování ostatních, 
včetně víceletých projektů ESF a výnosy z vlastní činnosti. 

Na jednotlivé projekty bylo celkem poskytnuto a vyúčtováno 34 dotací, 
z  toho bylo účtováno o  6 víceletých projektech, za  které byly předklá-
dány žádosti o platbu v šesti měsíčních intervalech. Dále bylo účtováno 
o 17 darech a příspěvcích. Všechny přijaté prostředky byly vyúčtovány 
dle příslušných metodik poskytovatelů v řádném termínu. U víceletých 
projektů byly podávány pravidelné zprávy o realizaci. Požadované limi-
ty spoluúčasti byly v předepsané výši naplněny i zásluhou našich dárců 
a partnerů, kteří nám poskytli finanční a věcné dary. 

K 31. 12. 2020 čerpala organizace půjčku ve výši 1,5 mil. Kč jako pře- 
klenutí financování víceletých projektů. 
Sbírkový účet ke  konci roku vykazoval zůstatek 400  215,18 Kč. Všem 
velkým i malým pravidelným dárcům děkujeme za podporu.

Hospodaření organizace za  předchozí účetní období včetně zprávy 
Republikové kontrolní komise bylo předloženo a  následně schváleno 
Republikovým shromážděním dne 26. 11. 2020.

Účetnictví a daně za rok 2020 zpracovala účetní firma AT Offix, s. r. o. 
Audit organizaci vypracovala Ing. Martina Kotrčová; výrok auditora je 
součástí této výroční zprávy.   

Název ukazatele Celkem (v tis. kč)

NáklaDY Celkem 43 592

spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 6 885

opravy a udržování 22

náklady na cestovné 262

náklady na reprezentaci 308

ostatní služby 9 496

mzdové náklady 20 592

zákonné sociální pojištění 5 522

ostatní sociální pojištění 71

zákonné sociální náklady 5

daně a poplatky 34

odpis nedobytné pohledávky 3

nákladové úroky 20

jiné ostatní náklady 128

odpisy dlouhodobého majetku 105

poskytnuté příspěvky 139

vÝNOSY Celkem 43 322 

provozní dotace 35 817

přijaté příspěvky (dary) 5 242

přijaté členské příspěvky 45

tržby za vlastní výkony a zboží 2 217

výnosové úroky 1

jiné ostatní výnosy

tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

+ zISk / − ztRáta −270
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PoděKování PaRtneRům

Ahold Czech Republic, a. s.

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.

Arriva transport Česká republika, a. s.

BFZ, o. p. s.

Bohuš Matuš

Centrum dopravních informačních systémů 
MD České republiky, s. p.

Centrum pro zdravotně postižené  
Kraje Vysočina, o. p. s.

Cesta za snem, o. s.

Česká asociace petrolejářského průmyslu 
a obchodu

Česká distribuční, k. s.

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.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

ČEZ, a. s.

Datasys, s. r. o.

Deaf Friendly

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Energetický regulační úřad České republiky

FTV Prima, s. r. o.

Generální finanční ředitelství

Globus ČR, v. o. s.

HELO, s. r. o.

Handycars

Hendaver, z. s.

Hlavní město Praha

Hotel ATOM

Innogy Česká republika, a. s.

Jaroslav Dušek

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Jitka Wernerová

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Kaufland Česká republika

Karlovarský kraj

Komora zaměstnavatelů  
zdravotně postižených

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Pardubice – Terminál Jana Kašpara

Letiště Karlovy Vary, s. r. o.

Liberecký kraj

Livia Klausová

Město Ostrov

Město Uherský Brod

Městský obvod Plzeň 3

Metropolitní univerzita Praha

Ministerstvo dopravy České republiky

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj  
České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu  
České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
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poděkování partnerům a sponzorům

Ministerstvo životního prostředí  
České republiky

MOL Česká republika, s. r. o.

Moravskoslezský kraj

Nadace ČEZ

Nakladatelství UMÚN, s. r. o.

Národní muzeum

Národní památkový ústav

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 
České republiky

OMV Česká republika, s. r. o.

Olfin Car Palace, s. r. o.

Olomoucký kraj

Otakar Tragan

OrCam Gmbh

Pacientská rada Ministerstva zdravotnictví 
České republiky

Pardubický kraj

Povodí Vltavy, státní podnik

Plzeňský kraj

Pražská teplárenská, a. s.

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

ROMAX agentura – Roman Minařík

Regionální organizátor  
Pražské integrované dopravy

RPC, a. s.

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Ředitelství vodních cest České republiky

SAGITTA Ltd., spol. s r. o.

Sanifair CZ, s. r. o.

Shell Czech Republic, a. s.

Síť pro rodinu, z. s.

Společnost Benzina

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnické Zlín

Správa železnic, státní organizace

Státní fond dopravní infrastruktury ČR

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

Tesco Stores ČR, a. s.

Úřad práce České republiky

Úřad vlády České republiky

Ústecký kraj

Vládní výbor pro osoby  
se zdravotním postižením

Zlínský kraj

➤
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PoděKování sPonZoRům

ASEKOL, a. s., Praha

Bc. Veronika Svatošová, Karlovy Vary

Bc. Zuzana Dufková, Praha

CEWE Color, a. s., Praha 4

DMA Praha, s. r. o.

Jitka Lojeková, Praha

Manželé Krausovi, Dobříkov

Mattech, s. r. o., Ostrava

MUDr. Jiří Ježek, Praha

Nadační fond Rovná šance, Praha

Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Liberec

Ortoservis, Praha

Otherm CB, s. r. o., České Budějovice

Repromeda, s. r. o., Brno

SOKRA, s. r. o., Čestlice

Statutární město Olomouc

Statutární město Ostrava

ASEKOL, a. s., Praha

Nadační fond Rovná šance, Praha

Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Liberec

Úřad vlády České republiky

Zvláštní PoděKování
za mimořádnou finanční podporu nRZP ČR

nRZP ČR PodPořila

Křižovatka handicap centrum, o. p. s.
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