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EDITORIAL
Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou třetí letošní
číslo časopisu Mosty. Věřím, že v době,
kdy otevřete jeho stránky, bude již
koronavirová epidemie víceméně
za námi a budeme si užívat sluníčka
a tepla, které na sebe v letošním roce
nechávalo dlouho čekat.
Jedním z hlavních témat třetího čísla
časopisu je návrh novely zákona o sociálních službách, který byl projednáván v Poslanecké sněmovně. Věřím,
že čtenáře zaujme i rozhovor se slovinskou velvyslankyní v ČR Tanjou Strnišou, která se v květnu setkala se zástupci NRZP ČR.
Důležitou informací pro Vás bude jistě
pozvánka na předávání cen NRZP ČR
MOSTY, které se uskuteční 21. září
2021 v Ostravě. Podařilo se nám zajistit, že České dráhy vypraví z Prahy
speciální vlak, který doveze návštěvníky předávání cen do Ostravy a zde
bude zajištěna bezbariérová doprava
z nádraží přímo kulturního domu. Již
dnes je možné si rezervovat sedadlo ve vlaku, případně místo pro lidi
na vozíku, protože předpokládáme,
že o tato místa bude velký zájem.
Zásadně se přihlašujte na adresu
j.viktorova@nrzp.cz. V příloze časopisu přikládáme ještě jednou pozvánku na předávání cen MOSTY. Každý,
kdo by chtěl jet speciálním vlakem, se
bude muset přihlásit.
Vážení čtenáři, za redakci časopisu
Mosty Vám přeji krásné letní dny prožité v klidu. Přejeme Vám všem pohodu v prázdninových dnech a těšíme se
na setkání zase po prázdninách nad
Vaším časopisem.

Václav Krása
předseda NRZP ČR
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POSLANECKÁ NOVELA
ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
Na počátku letošního roku se rozhodli poslanci napříč politickým spektrem předložit novelu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předložená novela vychází z původního
návrhu, který připravovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslanecký návrh však
postrádá zásadní věc, kterou obsahoval ministerský návrh, a to změnu financování sociálních
služeb. Pro osoby se zdravotním postižením je tato novela, vedená pod číslem tisku 1143,
významná v tom, že zvyšuje ceny za služby, stravu a ubytování, slučuje pobytové služby
do jedné služby Domovy sociální péče a slučuje Osobní asistenci a Pečovatelskou službu
do jedné služby.

V

šechny tyto tři změny, které se
bezprostředně dotýkají osob se zdravotním postižením, odmítly všechny
spolky sdružující zdravotně postižené. NRZP ČR začala intenzivně jednat
a podařilo se dosáhnout toho, že bylo
upuštěno od zvýšení cen za poskytované služby. To je však zatím jediný
ústupek, který se podařilo prosadit.
V úterý 11. května 2021 zasedal Výbor pro sociální politiku, který novelu
zákona projednal. Pro uživatele sociálních služeb je významný komplexní pozměňovací návrh paní poslankyně Jany
Pastuchové a dalších, kde se navrhuje
zrušit zvýšení plateb za sociální služby, ale ponechává se zvýšení poplatků za stravu a ubytování, a to o 20 %,
a současně se zachovává sloučení
pobytových služeb do jedné služby
a sloučení Osobní asistence a Pečovatelské služby. Jako alternativní návrh
byl podán návrh paní poslankyně Aleny Gajdůškové, který byl konzultován
s NRZP ČR a který obsahuje tyto základní změny:
4

Z
 výšení cen za stravu a ubytování

pouze o 12 %, a to v souladu s inflací, která činí od roku 2014, kdy
byly naposledy ceny upraveny, 12 %.
Ceny za jídlo by se měly zvýšit pouze
u pobytových služeb, kde jsou klienti
chráněni tím, že jim z důchodu musí
zůstat 15 % jako kapesné. To znamená, že například u Pečovatelské
služby by se výše poplatku nezvyšovala.
Z
 rušení sloučení Osobní asisten-

ce a Pečovatelské služby do jedné
služby.
U
 paragrafu, který slučuje pobyto-

vé služby na Domovy sociální péče,
to je domovy pro seniory, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem
a odlehčovací služby, navrhuje paní
poslankyně Alena Gajdůšková vložit
nové věty tohoto znění: „Pobytové
služby, které by byly sloučeny v jednom objektu, budou organizačně
a prostorově odděleny tak, aby to

odpovídalo základním činnostem,
služby musí vždy odpovídat věku
klientů, typu zdravotního postižení, specifickým potřebám a závislostem.“ Přesně tyto věty schválil
Republikový výbor NRZP ČR, když
projednával novelu zákona o sociálních službách.
Měl jsem možnost vystoupit na jednání Výboru pro sociální politiku
a podpořit pozměňovací návrh paní
poslankyně Aleny Gajdůškové, protože
řešil všechny naše připomínky, které
jsme k předloženému návrhu uplatnili.
K mému překvapení paní předsedkyně
sněmovního výboru Jana Pastuchová
postupovala tak, že nechala schválit
svůj komplexní pozměňovací návrh
a o ostatních pozměňovacích návrzích
nebylo hlasováno, protože prý byly již
nehlasovatelné. Všichni přítomní byli
tímto vývojem překvapeni. Povede to
k tomu, že bude odhlasováno sloučení pobytových služeb bez doprovodné věty, která by stanovila podmínky sloučení těchto služeb a zároveň

TÉMA

by byla sloučena Osobní asistence
s Pečovatelskou službou. Ve čtvrtek
13. května 2021 jednalo předsednictvo NRZP ČR. Dohodli jsme se, že
se s touto situací nemůžeme smířit.
NRZP ČR uspořádala tiskovou konferenci k návrhu zákona, napsali jsme
všem členům sociálního výboru dopis,
vysvětlili jsme jim náš názor a věříme, že ve druhém čtení zákona dojde
k nápravě.
Naše úporná snaha o změnu zákona o sociálních službách je motivována obavou, že pokud by byl zákon přijat v podobě schválené Výborem pro
sociální politiku, došlo by k postupnému zániku Osobní asistence. V případě sloučených pobytových služeb by
postupně a zákonitě došlo k tomu, že
by se prolínali klienti různého věku,
postižení, závislostí a podobně. Zkrátka by mohlo dojít k tomu, že na jednom pokoji bude například osoba
s těžkým tělesným postižením a osoba s poruchou autistického spektra.
Chceme takové situaci zabránit, protože by došlo k výraznému zhoršení života některých skupin lidí se zdravotním
postižením, kteří jsou klienty celoročních pobytových služeb. Poslankyně
a poslanci s našimi obavami částečně
souhlasí, ale nechtějí souhlasit s námi
navrhovanými změnami. Je to proto, že jsou pod tlakem poskytovatelů
sociálních služeb, které zřizují kraje
a obce, případně charity nebo diakonie. Jsou to velcí poskytovatelé sociálních služeb a poslanci podléhají spíše
jejich argumentaci. Při projednávání
novely zákona o sociálních službách
tak vznikl poměrně výrazný spor mezi
poskytovateli sociálních služeb a jejich
uživateli. Ukázalo se, že zájmy těchto
dvou skupin mohou být někdy velmi
odlišné. Proto není možné tvrdit, že
poskytovatelé sociálních služeb vždy
hájí zájmy a práva svých klientů.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
doplňuji argumentaci v odůvodnění
ke zrušení sloučení Pečovatelské služby a Osobní asistence. Základní rozdíl
mezi oběma službami je následující:

Naše úporná snaha o změnu zákona
o sociálních službách je motivována
obavou, že pokud by byl zákon
přijat v podobě schválené Výborem
pro sociální politiku, došlo by
k postupnému zániku Osobní asistence.
V případě sloučených pobytových služeb
by postupně a zákonitě došlo k tomu,
že by se prolínali klienti různého věku,
postižení, závislostí a podobně.
Osobní asistence je služba určená
osobám samostatně si určujícím druh,
rozsah a způsob poskytované služby,
včetně jejího časového určení. Tyto
osoby se na poskytování služby aktivně podílejí, a to minimálně v rozsahu
jejího průběžného řízení nebo korekce.
Zvláštní charakter této služby spočívá
ve způsobu úhrady, protože úhrada je
za spotřebovaný čas. Kdežto u Pečovatelské služby je úhrada prováděna
za úkony, jejichž cena je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Pečovatelská služba je určena zejména osobám, které jsou jejími pasivními příjemci, u kterých druh, rozsah
a způsob poskytování služby, včetně
jejího časového určení, určuje poskytovatel na základě svých předchozích
zjištění potřeb osob, kterým službu
poskytuje. Těmito osobami mohou být
i osoby pečující. Samotný způsob úhrady za služby, kdy je služba hrazena podle vykonaných úkonů, charakterizuje
pasivní příjem služby.
Navrhované znění § 39 a 40 je pro
nás naprosto nepřijatelné. Ve své podstatě znamená naprostý zánik Osobní
asistence, která je v současné době
charakterizovaná jako služba bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,
které osoba potřebuje. Toto základní
vymezení chybí. Absence ustanovení

o poskytování služby bez časového
omezení i omezení po obsahové stránce vede k tomu, že prakticky jedinou
službou bude v praxi režim Pečovatelské služby, což je pro většinu osob
se zdravotním postiženým, ale i pro
NRZP ČR zcela nepřijatelné. Osobní
asistenci prosadily organizace osob
se zdravotním postižením hned v roce
1990 jako novou službu, která aktivizuje lidi se zdravotním postižením.
Její velkou propagátorkou, ale také
uživatelkou byla paní Ing. Jana Hrdá,
nositelka ceny Výboru dobré vůle.
Sama byla ležící, měla upravený vozík
a za pomoci svých osobních asistentů
dokázala pracovat celé dni na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením. Toto Pečovatelská služba nikdy
nedokáže zajistit. Osobní asistence je
symbol nového nahlížení na služby pro
osoby se zdravotním postižením a věřím, že tomu tak všichni rozumíme.
Vážení čtenáři, až budete číst tyto
řádky, tak je pravděpodobné, že situace
bude nějak vyřešena. Přesto se domníváme, že je nutné, abychom vás o této
situaci informovali i v našem časopise
Mosty, abyste dobře rozuměli tomu, jak
se připravují, formulují a prosazují zákony, které mají pomáhat lidem se zdravotním postižením. 
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NRZP ČR NAVŠTÍVILA
VELVYSLANKYNĚ SLOVINSKÉ
REPUBLIKY TANJA STRNIŠA
V pondělí 17. května 2021 navštívila
sídlo Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR její excelence Tanja Strniša,
velvyslankyně Slovinské republiky. Přijetí paní
velvyslankyně se zúčastnili předseda NRZP ČR
Václav Krása, místopředseda NRZP ČR Jiří Vencl
a členka Česko-izraelské smíšené obchodní
komory Linda Štucbartová.

P

ředmětem jednání bylo samozřejmě postavení lidí se
zdravotním postižením jak ve Slovinské, tak v České republice. Kromě toho nás paní velvyslankyně seznámila především
s projektem chovu včel lidmi se zdravotním postižením, který
je realizován ve Slovinsku, a požádala nás o spolupráci. Jak
uvedla, je hrdá na to, že se Slovinsku někdy říká země včel.
Na Světový den včel 20. května spolu s dalšími velvyslankyněmi v Praze vytvořila krátké video, které vysvětluje obrovskou hodnotu, jakou včely v našem světě mají.
Slovinsku, jež má bohatou historii v oblasti včelařství
(zvláštní včelí úly jsou součástí jeho kulturního dědictví), se
podařilo zavést Světový den včel v roce 2017 v OSN, aby tak
napomohlo chránit včely a další opylovače. V té době nynější
velvyslankyně pracovala pro slovinské ministerstvo zemědělství, takže byla do tohoto procesu silně zapojená. „Přestože
je Slovinsko malou a mladou zemí, naučila jsem se, že můžeme dosáhnout pozitivní změny na globální úrovni. Byla jsem
hrdá na to, že ČR byla jednou z prvních šesti zemí, které byly
této iniciativě nakloněny,“ uvedla Tanja Strniša.
V červnu paní velvyslankyně pořádala workshop pro diplomaty o významu chovu včel a roli včel a dalších opylovačů pro
životní prostředí a biodiverzitu, jakož i pro globální zabezpečení
potravy. Účastníci se například dozvěděli, že každá třetí lžička
naší potravy závisí na opylení. Věděli jste, že jeden z prvních odborníků na včelařství Anton Janša pocházel ze Slovinska a pracoval na habsburském dvoře ve Vídni v polovině 18. století?
Vznešená myšlenka chovu včel napomáhá dalším cílům,
jako je ochrana biodiverzity, boj proti hladu a chudobě a udr6

žitelný rozvoj – což jsou záležitosti významné, i když se mohou zdát běžným občanům vzdálené.
Projekt, který je již pilotně připravován spolkem Paracentrum Fénix ve Znojmě, se nám zdá velmi zajímavý a nepochybně i prospěšný. Proto jsme se s paní velvyslankyní domluvili,
že NRZP ČR požádá ministerstvo zemědělství o podporu projektu, především pro výrobu speciálně upravených včelích úlů.
Zároveň případně požádá o podporu pro větší pilotní projekt.
Setkání s paní velvyslankyní bylo velmi příjemné a přínosné a věřím, že jsme se nepotkali naposled a že budeme moci
paní velvyslankyni představit realizaci projektu. 
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DÍKY PLNÉ INTEGRACI
OZP JE ŽIVOT
SPOLEČNOSTI BOHATŠÍ,
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY SLOVINSKÁ
VELVYSLANKYNĚ V ČR TANJA STRNIŠA
Mnoho Čechů zná Slovinsko především jako tranzitní zemi při cestě na letní dovolenou. Je to
velká škoda, protože málokterá země může nabídnout takovou přírodní krásu a rozmanitost.
Na jedné straně země je moře, na druhé straně jsou zase hory. Málokdo ví, že Slovinsko je
po skandinávských zemích třetím nejlesnatějším státem Evropy. Nejen proto je nám velkou ctí, že
nám poskytla unikátní rozhovor velvyslankyně Slovinska Tanja Strniša.

V

aše excelence, na úvod si vám dovolím
položit poměrně obtížnou otázku. Jak byste krátce popsala Slovinsko našim čtenářům?
Náš mladý a prosperující stát oslavil
letos 25. června třicetileté výročí, a tak
bych jej popsala jako třicetiletou krásku, pyšnící se přírodním bohatstvím,
mnoha talentovanými lidmi a skvělými
počiny. Přestože jsou nás pouze dva
miliony, jsme úspěšní a globálně uzná-

vaní v mnoha oblastech. Jsem šťastná,
že je Slovinsko oblíbenou destinací pro
obchod i odpočinek mnoha Čechů a že
můžeme sledovat neustále rostoucí
provázanost a spolupráci našich zemí
v mnoha oblastech.
Jak byste naopak popsala Českou republiku
očima velvyslankyně. Je něco, co vás překvapilo?
Pro mne je výsadou zastupovat Slo-

vinsko v přátelské zemi, se kterou
máme tolik společného: několik staletí jsme žili ve stejné říši a již v průběhu této doby jsme navázali mnoho
vazeb v kultuře, vědě a dalších oblastech. Slovinsko a Česko sdílí přátelskou a různorodou politickou, kulturní, ekonomickou spolupráci. Mezi
občany obou zemí existuje mnoho
vazeb a spojení a já je ráda dále podporuji.
7
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„Navázali jsme spolupráci
s ParaCentrem Fenix v Brně, kde
plánujeme vybudovat první úl
přizpůsobený lidem se zdravotním
postižením v srpnu tohoto roku.
I proto jsem moc ráda, že je projekt
podporován i Národní radou osob se
zdravotním postižením ČR.“
Jak vnímáte Česko vy osobně?
Osobně mám Česko ráda pro jeho pro
silnou a rozmanitou kulturu, krásnou
přírodu, hrdost a úctu, kterou si česká
kultura vybudovala během své historie,
také pro ochotu spolupracovat, laskavost a otevřenost.
Dokázala byste porovnat obě země z hlediska přístupu veřejnosti k lidem se zdravotním
postižením? Je něco, co by se měla jedna
země od druhé naučit?
Mým oborem je spíše Evropská unie,
zemědělství a ekonomika, takže nedokážu odborně posoudit obě země,
přesto jsem si všimla několika rozdílů.
Například mne vždy překvapí, když řidič tramvaje vystoupí a pomůže lidem
s omezením. To se u nás ve Slovinsku
neděje. Všimla jsem si také, že televizní
zprávy jsou často překládány do znakového jazyka. Ani to není ve Slovinsku
běžné nebo jsem si toho alespoň nevšimla.
8

Na druhou stranu je evidentní, že tak
jako Česká republika i Slovinsko se velmi snaží začlenit co možná nejvíce lidi
se zdravotním postižením do běžného
života. Před pár dny přijalo Slovinsko,
jako první na světe, usnesení o začlenění znakového jazyka do Ústavy jako
oficiálního jazyka a dále se zavázalo
o rozvoj jazyka pro hluchoslepé.
Dále jsme se zavázali, že do roku
2025 budou všechny veřejné instituce
přístupné. Existují také pravidla, která
říkají, že všechny nové stavby a bytové
domy musí být přístupné všem, tedy i lidem s postižením, seniorům a dětem.
Máme také knihovny pouze pro nevidomé a mnoho dokumentů ve zjednodušeném jazyce.
Dáváte přednost spíše speciálním zařízením, anebo inkluzi?
Zásadní je pro nás inkluze. Pokud to
jen trochu jde, navštěvují děti s určitým omezením normální školu, kde

mají k dispozici asistenta. U dospělých
se snažíme motivovat firmy k jejich
zaměstnávání. Ze zákona musí každá
firma, která má více než dvacet zaměstnanců, zaměstnat 2–6 % lidí se
zdravotním postižením. Pokud má takových zaměstnanců více, získává firma
úlevy na daních.
Samozřejmě že jsou skupiny lidí,
u kterých není možné inkluzi aplikovat, takže zařízení pro tyto lidi pochopitelně máme. Přesto se snažíme, aby
mohli tito lidé zůstat doma ve svém
přirozeném prostředí. Před třemi lety
byl schválen zákon, který říká, že pokud
člověk potřebuje péči více než 30 hodin
týdně, pak má nárok na pečující osobu, která získává od vlády plat ve výši
minimální mzdy. Takovou pečující osobou může být někdo, koho na základě
určitých pravidel do programu začlenila vláda, ale může to být také rodinný
příslušník.
Máte vy osobně nějakou zkušenost s lidmi
se zdravotním postižením?
Ano, mám přímou zkušenost z prostředí rodiny a také jsem byla součástí projektu „Můžeme“, který proběhl před
šesti lety ve Slovinsku. Lidé se zdravotním postižením procházeli úřady
a umožnili všem vyzkoušet si, jaké to
je žít s nějakým omezením. Tato zkušenost se nám nesmazatelně zapsala
do paměti. Myslím, že to byl skutečně
skvělý projekt.
Ve Slovinsku je velkým tématem včelařství.
Nyní vznikl projekt, díky kterému se mohou
lidé se zdravotním postižením právě včelařství věnovat a který podporuje i NRZP ČR...
Ano, je pravda, že včelařstvím žije mnoho Slovinců. U nás můžete vidět úly
všude, na venkově a čím dál častěji
i ve městech. Mnoho studií dokázalo,
že právě včely jsou indikátorem kvality
životního prostředí. Po celém světě tak
vzniká mnoho iniciativ na jejich ochranu a jednou z nejdůležitějších iniciativ
bylo vyhlášení 20. května jako Světového dne včel. Tato iniciativa vzešla právě
ze Slovinska a zanedlouho ji jednomyslně přijalo i Valné shromáždění OSN se
souhlasem všech jeho členů.

ROZHOVOR

Letos jsme oslavili tento den již počtvrté s cílem zdůraznit pozitivní úlohu,
kterou mají včely nejen v přírodě, ale
také ve vztahu k člověku. Sociální dimenzí tohoto projektu je zasvěcení lidí
se zdravotním postižením do včelařství
s podporou Slovinské asociace včelařů
a také Apimondie (Světové včelařské
asociace). Ve spolupráci se Slovinskou
asociací paraplegiků byl vytvořen první
úl uzpůsobený lidem na invalidním vozíku ve městě Murska Sobota. A protože
slovinští a čeští včelaři spolu dlouhodobě spolupracují, rozhodli se předat své
zkušenosti ze Slovinska svým českým
kolegům.
Kdy bude tento projekt zahájen i v České
republice?
Navázali jsme spolupráci s ParaCentrem Fenix v Brně, kde plánujeme vybudovat první úl přizpůsobený lidem se
zdravotním postižením v srpnu tohoto
roku. I proto jsem moc ráda, že je projekt podporován i Národní radou osob
se zdravotním postižením ČR.
Paní velvyslankyně, vy sama jste velkým
podporovatelem včelařství. Jak jste se
s tímto oborem seznámila?
Podrobněji jsem se seznámila se včelařstvím, když jsem pracovala na Ministerstvu zemědělství v letech 2010 –
2019. Nebylo to však jen o včelařství
jako ekonomické aktivitě, ale také o roli
včel a opylovačů při výrobě potravin, zachování biodiverzity apod. Ministerstvo
podporuje různé aktivity slovinského
Sdružení včelařů, zejména odborné
vzdělávání včelařů, vzdělávání školních
dětí o včelách, zvyšování povědomí občanů o důležitosti včel a péči o ně.
Ale jednou z nejpopulárnějších
společných aktivit Ministerstva zemědělství, lesnictví a potravin a slovinského Sdružení včelařů je organizace
tzv. „Medové snídaně“ v listopadu
ve všech mateřských a základních školách, která se skládá z místních potravinářských produktů, jako jsou med,
chléb, máslo, jablko a mléko. Celý den
je věnován poznávání ekologicky šetrného zemědělství, včelařství, místních
potravin, životního prostředí a v po-

„Věřím, že příspěvek každého
jednotlivce do společnosti je cenný
a důležitý. Proto je tak důležité plně
integrovat lidi se zdravotním postižením
do společnosti. Nejen proto, že se může
podstatně zlepšit kvalita jejich života,
ale také díky tomu může být život
ostatních mnohem bohatší.“
slední době se tento projekt rozrostl
v celonárodní hnutí.
Existuje ve Slovinsku organizace podobná
NRZP ČR?
Slovinská Národní rada organizací
zdravotně postižených (NSIOS) by mohla být ekvivalentem NRZP ČR. Je to
nevládní organizace, která dobrovolně
sdružuje organizace zdravotně postižených působících na státní úrovni ve Slovinské republice.
NSIOS byla založena v souladu
s předchozími ustanoveními zákona
o organizacích zdravotně postižených
a zastupuje zájem více než 118 000
lidí se zdravotním postižením. Členské
organizace reprezentují 98,5% všech
organizovaných lidí se zdravotním po-

stižením ve Slovinsku a působí ve více
než 220 místních sdruženích po celém
Slovinsku. Spolky zdravotně postižených jsou ve Slovinsku financovány buď
vládou anebo z fondu, do kterého plynou poplatky z hazardních her. Ročně
je to zhruba 20 milionů eur.
Vaše excelence, vzkázala byste něco našim
čtenářům?
Věřím, že příspěvek každého jednotlivce do společnosti je cenný a důležitý.
Proto je tak důležité plně integrovat lidi
se zdravotním postižením do společnosti. Nejen proto, že se jejich úplnou
integrací může podstatně zlepšit kvalita jejich života, ale také může být díky
tomu život ostatních, i společnosti jako
celku, mnohem bohatší. 
9
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ZÁKON SE STÁVÁ PRO
ŽADATELE PŘÍVĚTIVĚJŠÍM
ANEB NEJEN PRŮKAZY
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM „ZTP“ NEBO
„ZTP/P“ JEDNODUŠEJI
Na základě mnoha podobných podnětů osob se zdravotním postižením, které se jí v posledním
období sešly, NRZP ČR před časem zpracovala návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením. Jeho hlavním záměrem bylo usnadnit žadatelům
o průkaz ZTP, ZTP/P jeho získání v případě, že mají odpovídající zdravotní postižení. Současně
rovněž usnadnit i stávajícím držitelům těchto průkazů jejich prodloužení v případě, že jim u jejich
průkazu jako veřejné listiny končí platnost pouze z důvodu časového omezení.

V

šechny podněty, které se k průkazům sešly, měly jeden společný jmenovatel. Tím bylo velmi dlouhé posuzování
nových žadatelů o průkaz posudkovým
lékařem OSSZ a s tím související neúnosně dlouhé lhůty pro vystavení průkazů. Paradoxně i v případech, kdy bylo
zdravotní postižení žadatelů zcela jasné a nepochybné.
Druhou velmi početnou skupinou
problémů okolo průkazů, která se dala
vysledovat, pak bylo jejich prodlužování
po skončení platnosti průkazů v případě časového omezení jejich platnosti
jako veřejné listiny, i když samotný nárok na průkaz byl držitelům přiznán tr10

vale. I zde byla v současnosti bohužel
lhůta pro prodloužení průkazu velmi
dlouhá. Často tedy vznikalo a zatím
někdy stále ještě probíhá u mnoha jejich držitelů poměrně dlouhé období,
kdy neměli a nemají k dispozici průkaz,
na nějž jim trvá nárok. Nemohli tak
uplatňovat z něj vyplývající nároky. To
je zbytečně pro držitele značně omezující stav. Všechny tyto problémy chtěla
NRZP ČR svým návrhem novely zákona
systémově odstranit.
Svůj návrh NRZP ČR připravovala poměrně dlouhou dobu. Změna se totiž rodila poměrně těžce. V rámci přípravy jej
projednala se zástupci všech zúčastně-

ných subjektů. Hlavně pak s MPSV ČR.
To však bohužel s návrhem tak, jak byl
zpracován, ve většině případů paradoxně nesouhlasilo. Ministerstvo při jednáních většinou argumentovalo tím, že
je návrh nadbytečný a že není v běžné
praxi vůbec potřebný. Jeho přetrvávající
názor je po celou dobu takový, že žádné
problémy v případě vystavování a prodlužování průkazů vůbec nevznikají.
Přestože NRZP ČR nejednou argumentovala konkrétními příklady z praxe, kdy
byla žádost o průkaz vyřizována velmi
dlouho a komplikovaným způsobem
nebo kdy byl držitelům průkaz poměrně značnou dobu prodlužován, ministerstvo tyto argumenty bagatelizovalo.

LEGISLATIVA

Označilo je za pouhé excesy v řízení.
V podstatě návrh NRZP ČR po celou
dobu projednávání, takřka ve všech bodech, odmítalo.
Přesto NRZP ČR ve své iniciativě
vytrvala a o naprosté potřebnosti návrhu postupně přesvědčila i skupinu
poslanců, která jej převzala a předložila k projednání v Parlamentu ČR.
V průběhu projednávání byl podán
ještě pozměňovací návrh, který vznikl
z podnětu MPSV ČR a který řeší některé
další problematické technické detaily
související s praxí úřadů v uplatňování
zmíněného zákona. Vesměs se jedná
o zjednodušující opatření a o taková
opatření, která upřesňují povinnosti
stran při projednávání dávek. Ačkoli se
k navrhované novele zákona rozvinula
v Parlamentu ČR mezi poslanci poměrně bohatá a místy i vášnivá diskuze,
nakonec byla nová zákonná úprava
úspěšně projednána a následně schválena. Po vyhlášení ve Sbírce zákonů
tedy všechny navrhované úpravy, řešící
zmíněné problémy, nabydou platnosti.
Co se tedy ve zkratce novelou zákona mění? Stěžejní a pro osoby se
zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající
se průkazů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitější
změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR musí vždy vyžadovat posudek
posudkového lékaře OSSZ jen při rozhodování o samotném nároku žadatele na vydání průkazu. Tento nárok
se totiž odvíjí od zdravotního postižení
žadatele. V ostatních případech však
nemusí být vždy posudek nutně proveden.
Novou úpravou je tedy především
přesně stanoveno, že krajská pobočka Úřadu práce ČR předá příslušné
Okresní správě sociálního zabezpečení
žádost k posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz pouze pro účely řízení o přiznání
nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením. A naopak v případě, kdy
krajská pobočka Úřadu práce ČR nerozhoduje o samotném nároku na průkaz,

nýbrž pouze o vystavení průkazu ZTP,
ZTP/P jako veřejné listiny, kdy nárok
zůstává v platnosti a tudíž trvá, nová
zákonná úprava výslovně zakazuje Úřadu práce žádost o vystavení průkazu
postoupit k posouzení posudkovému
lékaři OSSZ. Není tedy na úvaze Úřadu
práce, zda tak učiní nebo ne. Z aktuální praxe totiž vyplynulo, že na základě
nejasnosti původního ustanovení zakotveného v zákoně v některých případech Úřad práce zbytečně požádal
posudkového lékaře OSSZ o posouzení
zdravotního stavu žadatele. A to i v případech, kdy k tomu nebyl vůbec žádný
důvod. Tedy když nárok na průkaz stále trval. Tím nyní dochází k odstranění
nejasnosti a k výraznému zrychlení prodlužování platnosti průkazu ZTP, ZTP/P
jako veřejné listiny (plastové kartičky).
Toto ustanovení nikterak nezasahuje
do platnosti samotného nároku na průkaz.
Navíc byl podle zákona Úřad práce běžně povinen zbytečně žádat posudkového lékaře OSSZ o posouzení
zdravotního stavu žadatele i v některých případech, kdy platnost nároku
žadatele na základě jeho časového
omezení skončila, ačkoli bylo předem
zcela jasné, že u těchto postižení se
v průběhu času zdravotní stav zlepšit
absolutně nemohl. Kdy zdravotní postižení zůstává zcela neměnné, nebo
má spíše tendenci se s postupem
času dále horšit. Tímto postupem pak
byla některá řízení o vystavení průkazu rovněž zcela zbytečně a neúměrně
prodlužována.
Z tohoto důvodu nově schválená
úprava zákona obsahuje i velmi výraznou změnu, navrženou původně Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která byla nejvíce diskutována
a vzbudila největší vášně. Touto velmi
důležitou změnou, která bude mít výrazný vliv na zjednodušení vydávání
průkazů a na značné odlehčení posuzování posudkovými lékaři OSSZ, je ustanovení, které vyjmenovává ty zdravotní
stavy, znamenající tak závažná funkční
postižení, u kterých bude u osob star-

ších 18 let věku vždy vydáno rozhodnutí bez časového omezení platnosti.
Jde o nejzávažnější diagnózy, které
jsou stanoveny prováděcí vyhláškou
č. 388/2011 Sb. Jedná se o následující
zdravotní stavy:
a
 natomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše
až po bérec včetně,
a
 natomická ztráta dolní končetiny
v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
a
 natomická ztráta dolních končetin
v nártech nebo v nártu a bérci,
a
 natomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
a
 natomická ztráta horních končetin
v úrovni předloktí,
c
 elková ztráta sluchu podle Fowlera
85% a více s neschopností slyšet
zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická
nebo úplná hluchota) u osoby starší
18 let věku,
k
 ombinované
postižení sluchu
a zraku (hluchoslepota) funkčně
v rozsahu oboustranné středně
těžké nedoslýchavosti, kterou se
rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné
slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum
je menší než 6/60 a minimum
rovné nebo lepší než 3/60, nebo
oboustranné koncentrické zúžení
zorného pole v rozsahu 30 až 10
stupňů, i když centrální ostrost není
postižena,
o
 boustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než
3/60, minimum lepší než 1/60,
a
 natomická ztráta dolní končetiny
v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného
důvodu,
a
 natomická ztráta dolních končetin
v bércích nebo výše,
a
 natomická ztráta horních končetin
v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny
v úrovni paže a stehna,
11
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 f unkční ztráta dolních končetin se

ztrátou opěrných funkcí,
n
 eúplná (praktická) nevidomost
obou očí, kterou se rozumí zraková
ostrost s nejlepší možnou korekcí
1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem
centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo
úplná nevidomost obou očí, kterou
se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až
po zachování světlocitu s chybnou
světelnou projekcí,
k
 ombinované těžké postižení sluchu
a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se
rozumí ztráta sluchu podle Fowlera
horší než 65%, a oboustranná těžká
ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je
menší než 3/60, minimum lepší než
1/60,
s
 třední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ
nižší než 50,
p
 sychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého stupně autistické poruchy
s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním,
s minimální odpovědí nebo těžce
abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,
n
 eurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými
hybnými komplikacemi a těžkými
neuropsychickými projevy.
Tato novinka výrazně odlehčuje lékařské posudkové službě, která se
nemůže odchýlit od znění zákona,
a proto u vyjmenovaných zdravotních
stavů nemá prostor k posuzování.
Vždy musí na základě této diagnózy
nárok přiznat. Tím by se mělo rovněž
řízení o přiznání průkazu velmi výrazně urychlit. Podle současného stavu
lékařské posudkové služby a rychlosti
jejího posuzování by mohlo dojít k jeho
12

urychlení v některých případech až
o 3 – 6 měsíců. Toto ustanovení má
samozřejmě značný vliv i na právní jistotu žadatelů o průkaz.
Současně však tato zákonná úprava říká, že není vyloučeno vydání rozhodnutí o průkazu bez časového omezení i u jiných zdravotních stavů než
u vyjmenovaných, jedná-li se o takové
stavy, které znamenají tak závažná
funkční postižení, že je nesmyslné vydané rozhodnutí časově omezit. Jde například zejména o trvalé nejzávažnější
nebo výrazně progresivní stavy nebo
o zdravotní stavy u velmi starých žadatelů v těžkém zdravotním stavu, jakými
je třeba polymorbidita.
A tím výrazná zlepšení nekončí.
Po diskusi a dalších návrzích je nově
přílohou tohoto zákona za těžkou vadu
nosného nebo pohybového ústrojí
považován i zdravotní stav označený
jako „těžká demence s neschopností
chůze a odkázaností na mechanický
vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen
revizním lékařem zdravotní pojišťovny,
nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti
a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením“. Pod tímto složitým pojmem
se skrývá výrazné usnadnění běžného
denního života velké skupiny těžce
dementních osob, které jsou současně imobilní, a jejich rodin, které o ně
pečují. V praxi to totiž znamená, že
i tyto osoby mají nárok na příspěvek
na zakoupení stejných zvláštních pomůcek jako všechny osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového
ústrojí. Toto opatření je velmi praktické a zvlášť důležité především pro
osoby ve většinou pokročilém věku,
které trpí často polymorbiditou (ale
samozřejmě nejen pro ně, nýbrž i pro
mladé osoby s těžkou demencí), které
doposud z důvodu svých zdravotních
postižení neměly na tyto příspěvky nárok. To v praxi působilo značné, často
nepřekonatelné až zcela neřešitelné
potíže celým jejich rodinách. Současně se bohužel v minulém období, při

používaném výkladu zákona velmi
často jednalo rovněž o výrazně diskriminační opatření a o zcela nepřijatelné omezení základního práva těchto
osob na svobodu pohybu.
Výraznou pomoc tvoří i nová úprava nároku na poskytnutí příspěvku
na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním
postižením, s opakovanými závažnými
a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Zmíněné osoby se nachází v tak závažném
zdravotním stavu, který jim zcela znemožňuje dopravu běžnými prostředky
hromadné dopravy. Tudíž cestování,
byť třeba ve formě pouhé krátké přepravy k lékaři, je pro ně prakticky neřešitelným problémem. Smutnou pravdou ale je, že pečující o tyto osoby je
musí bohužel velmi často přepravovat
i na abnormálně dlouhé vzdálenosti. Specializovaná zařízení zaměřená
na tato postižení totiž bohužel většinou
nebývají v dosahu jejich bydliště, neboť
jejich síť není natolik hustá. Na základě
jejich zdravotního stavu jim však velmi
často příspěvek na pořízení motorového vozidla v minulosti nemohl být poskytnut.
V neposlední řadě nová úprava zákona obsahuje i několik užitečných
technických opatření, která některá
řízení zjednodušují. Doplněny byly
z původního ministerského návrhu,
nebo byly výsledkem uzavřených kompromisů, které vyplynuly z jednání.
Z této kategorie úprav je důležitá nově
zakotvená povinnost Úřadu práce 90
dní před koncem platnosti průkazu
ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící
platnosti průkazu. Toto organizační
opatření výrazně napomůže držitelům
průkazu vyřídit s Úřadem práce včas
všechny náležitosti potřebné k prodloužení platnosti průkazu a vydání
nové plastové kartičky. Mělo by se
jím tak předejít situacím, kdy držitelé
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Novela by měla odstranit všechny
nejasnosti a pochyby, které mohly
v probíhajícím řízení na straně Úřadu
práce vznikat. V budoucnu by se tedy
neměly rozvinout podobné polemiky či
přímo spory mezi žadateli o příspěvky
na straně jedné a Úřadem práce
na straně druhé.
požádali Úřad práce o vystavení nového průkazu těsně před ukončením
platnosti průkazu starého, nebo dokonce až po vypršení jeho platnosti,
a tím pak sami způsobili situaci, kdy
až do vystavení nového průkazu Úřadem práce museli být po velmi dlouhou dobu zcela bez průkazu. To jim
samozřejmě způsobilo množství velmi
nepříjemných problémů, především
většinou v cestování.
Novela však obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru.
Jinak, jednodušeji nyní formuluje finanční spoluúčast žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku u pomůcek,
jejichž cena je nižší než 10 000 Kč.
Nově zakotvuje pevnou spoluúčast
na ceně pomůcky u žadatele o příspěvek. Nyní nově zákonná spoluúčast
činí pevnou částku ve výši 1 000 Kč
místo původních 10 %, nejméně však
1 000 Kč. Obsahuje i některá další
zpřesnění organizačního charakteru.
Zejména například omezuje maximální výši příspěvku na pořízení motorového vozidla, která nemůže přesáhnout
celkovou pořizovací cenu motorového
vozidla, u příjemců kupujících vozidlo
s nižší cenou, než kolik činí standardní příspěvek dle zákona. Toto opatření
předchází povinnosti žadatele vrátit
přeplatek na příspěvku, převyšující
celkovou cenu vozidla, která v minulosti v některých případech žadatelům vznikala. Byla jim totiž ze zákona
Úřadem práce přiznána pevná výše
příspěvku, neboť zákon jinou přiznat

neumožňoval i v případech, kdy žadatel ve skutečnosti kupoval vozidlo
o celkové nižší ceně, než jakou výši
příspěvku obdržel a jaká byla žadateli
Úřadem práce poskytnuta. Následné
vracení přeplatku pak činilo zbytečné
administrativní potíže jak Úřadu práce, tak příjemci příspěvku.
Praktická je i zakotvená změna, kdy
zletilou osobu může v řízení o nároku
podle tohoto zákona zastupovat člen
domácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku. Jde
o opatření, které velmi zjednodušuje
jednání ve prospěch osob, pro které
je samostatné vyjednávání buď zcela
nemožné, nebo velmi obtížné, případně osob s nějakou formou mentální retardace, a to v případě, že nemusí být
povinně zastupovány soudem určeným
opatrovníkem.
Novela obsahuje i organizační řešení zastavení či obnovení výplaty příspěvku na mobilitu podle § 15, odst.
4. Jde o situaci, kdy byla oprávněné
osobě poskytována zdravotní péče
v průběhu hospitalizace po celý kalendářní měsíc. Po tuto dobu ze zákona bohužel tento příspěvek nenáleží.
Novela řízení okolo tohoto ustanovení
velmi prakticky pro obě zúčastněné
strany zjednodušuje.

lu zákona, jejíž základ vypracovala
NRZP ČR a která byla doplněna několika pozměňovacími návrhy, oprávněně označit za velký úspěch nejen
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, ale zejména samotných
osob se zdravotním postižením. Především pak těch, jejichž oprávněné
zájmy touto úpravou přestaly být ignorovány a přehlíženy.
Přes poměrně dlouhou a složitou
diskuzi všech zainteresovaných stran
se nakonec podařilo tyto poměrně
nenápadně se tvářící změny prosadit.
Přestože z nich nevyplývá na první
pohled výrazný benefit pro osoby se
zdravotním postižením, je takřka jisté,
že jakmile budou uvedeny do praxe,
velmi výrazně zjednoduší a usnadní
osobám se zdravotním postižením řízení vyplývající ze zmíněného zákona.
Tyto změny mají tak značný potenciál
výrazně usnadnit osobám se zdravotním postižením přístup k příspěvkům
poskytovaným na základě zákona
č. 329/2011 Sb. a současně jim zkrátit a zjednodušit řízení okolo těchto
nároků.
Svým návrhem NRZP ČR sledovala
především odstranění značných problémů, které trápily část osob se zdravotním postižením v případě řízení probíhajících v souvislosti s uplatňováním
jejich nároků u některých kontaktních
pracovišť Úřadu práce ČR. Tato novela
by měla odstranit všechny nejasnosti
a pochyby, které mohly v probíhajícím
řízení na straně Úřadu práce vznikat.
V budoucnu by se tedy neměly rozvinout podobné polemiky či přímo spory mezi žadateli o příspěvky na straně
jedné a Úřadem práce na straně druhé.
NRZP ČR věří, že tato novela výrazně
napomůže i ke značnému zrychlení řízení, odlehčení posudkové služby OSSZ
a k větší pohodě a spokojenosti osob
se zdravotním postižením. 

Mám-li na tomto místě připojit
shrnující hodnocení z pohledu všech
osob se zdravotním postižením, nezbývá nic jiného než zmíněnou nove13
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V OSTRAVĚ LETOS
ZABOJUJÍ O CENU
MOSTY I DOMÁCÍ
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ NEBO TŘINECKÝ
ÚSTAV MEDICA
NRZP ČR začala v roce 2003 v zájmu podpory aktivit přispívajících ke zlepšení postavení osob
se zdravotním postižením v České republice s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je
udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením, letos
ve čtyřech kategoriích. Ze tří desítek podaných návrhů na udělení cen MOSTY vybrala 14. ledna
nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty těchto kategorií. Hodnotící
výbor pak ve druhém kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

NOMINACE LETOS ZÍSKALI:
I. kategorie – instituce veřejné správy
M
 inisterstvo dopravy

III. kategorie – osobnost hnutí osob
se zdravotním postižením

M
 oravskoslezský kraj

R
 omana Bočková

O
 dbor sociálních věcí Pardubického kraje

P
 etr Kumstát

S
 anté Havířov

M
 iloslav Rýgl

S
 tatutární město Hradec Králové

 J iří Vencl

II. kategorie – nestátní subjekt

IV. kategorie – zvláštní cena

E
 konomická poradna, s. r. o.

 J osef Cerha (in memoriam)

E
 xxonMobil Business Support Center Czechia, s. r. o.

D
 alibor Přeček (in memoriam)

M
 EDICA Třinec, z. ú.

P
 avlína Riglová

M
 otorkáři Hybrálec

D
 agmar Solarová

T
 ranskript online, s. r. o.

B
 ronislav Tučný
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CENA MOSTY

Letošní vítězové budou vyhlášeni

21. září od 15.00 hodin
v Domě kultury v Ostravě

Patronkou ceremoniálu je letos opět Livia Klausová.
Záštitu nad 18. ročníkem převzali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
a náměstek primátora statutárního města Ostravy Zdeněk Pražák.
Moravskoslezský kraj a město Ostrava jsou rovněž finančními partnery 18. ročníku.
Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka
a předávání cen doprovodí Jaromír Nohavica se svými písněmi.
Osmnáctý ročník udílení cen MOSTY se koná za podpory Úřadu vlády ČR.

Přijměte pozvání na akci.
Vstup je zdarma, svoji účast však
musíte písemně potvrdit do 14. 9. 2021
na e-mailové adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Za podpory Nadace ČEZ

K cestě do Ostravy na 18. ročník udílení cen MOSTY Vám doporučujeme využít speciální vlak Českých drah CityElefant,
který pojede po trase Praha hlavní nádraží – Kolín – Pardubice – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava-Svinov.
Z vlakové stanice Ostrava-Svinov budou cestující pokračovat navazující bezbariérovou přepravou
autobusy do Domu kultury v Ostravě, kterou zajistila OSTRA GROUP, a.s.
Po skončení akce bude zajištěna přeprava autobusy
do vlakové stanice Ostrava-Svinov, odkud budou cestující pokračovat opět speciálním vlakem Českých drah
ve směru Olomouc – Česká Třebová – Pardubice –
Kolín – Praha hlavní nádraží.
Informace o jízdním řádu, ceně jízdného a bližší
informace o podmínkách přepravy najdete
na www.nrzp.cz.
V případě, že chcete využít naši nabídku
na cestu vlakem, napište na e-mailovou adresu
j.viktorova@nrzp.cz. 
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ZPRÁVA O VÝZKUMU
ZAMĚSTNANOSTI OZP
V

ážení čtenáři,
nalezení vhodného pracovního uplatnění a získání odpovídajícího zaměstnání je pro osoby se zdravotním postižením mimořádně důležité, neboť jim
pomáhá zajišťovat nejen potřebnou
ekonomickou nezávislost, ale také
udržet duševní rovnováhu, získat pocit
sebeuplatnění a společenské potřebnosti. To vše prokazatelně přispívá
k jejich plnohodnotnému a rovnoprávnému postavení ve společnosti. Úřad
ombudsmana v letošním roce provedl výzkum na téma „Zaměstnávání
lidí s postižením ve veřejném sektoru
– pohled lidí s postižením“. Rozhodli
jsme se postupně čtenáře seznámit
s výsledky průzkumu, protože jeho
součástí jsou postoje a názory lidí se
zdravotním postižením, kteří shání
pracovní uplatnění anebo sami pracují a vyjadřují svoje představy a pocity
v souvislosti se zaměstnáním.
Celý výzkum byl prováděn pod patronací zástupkyně ombudsmana paní
Mgr. Moniky Šimůnkové. Uveřejňujeme
její úvodní slovo k výzkumu, které popisuje jeho základní zadání a strukturu:
Jednou z nosných myšlenek Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením je věta: „Nerozhodujte o věcech, které se nás týkají, aniž byste
s námi o nich mluvili.“ Tato věta symbolizuje závazek státu k plnému a účinnému zapojení lidí s postižením do všech
procesů, které se jich týkají. Uvedená
povinnost je zakotvena v čl. 3 Úmluvy
a podrobněji konkretizována v čl. 4 odst.
3 Úmluvy. Je proto přirozené, že když
jsem se v roce 2020 rozhodla prostřed16

nictvím výzkumu monitorovat, jak Česká
republika implementuje povinnost zaměstnávat lidi s postižením ve veřejném
sektoru, bylo nejen mou povinností, ale
zároveň potěšením oslovit lidi s postižením a zeptat se jich na osobní a neopakovatelné zkušenosti. Jsem ráda, že se
má výzva setkala s pozitivním ohlasem
a mohla jsem uspořádat dva skupinové
rozhovory, na nichž stojí jádro výzkumné
zprávy, kterou právě čtete.
Výsledky skupinových rozhovorů s lidmi s postižením jsou vtěleny do první
části této výzkumné zprávy. Dočtete se
v ní, jak lidé s postižením hledají práci,
co postrádají v pracovní inzerci, proč tají
své postižení v průběhu výběrového řízení či zda vnímají veřejný sektor jako perspektivního zaměstnavatele. V některých částech zprávy nelze vést přesnou
dělící linii mezi zkušenostmi získanými
při hledání zaměstnání ve veřejném
a soukromém sektoru. Zjištění tak mohou být přínosem i pro soukromé zaměstnavatele. Text je obohacen o citace
promluv respondentek a respondentů,
čímž výzkum posílil na své autenticitě
a vypovídací hodnotě.
Druhá část předkládané výzkumné
zprávy obsahuje zevrubnou právní analýzu témat, které vyvstaly během skupinových rozhovorů s lidmi s postižením.
Snaží se dát odpověď na nejrůznější
otázky spojené s překážkami, jimž lidé
s postižením čelí. Například rozebírá,
jak se může člověk s postižením bránit proti nesprávnému postupu Úřadu
práce ČR, zda má povinnost sdělovat
údaj o postižení potenciálnímu zaměst-

navateli a kdy má začít jednat se svým
zaměstnavatelem o přijetí přiměřeného
opatření. Právní analýza je vodítkem
a užitečnou pomůckou jak pro zaměstnavatele ve veřejném sektoru, tak i pro
lidi s postižením a organizace, které jim
pomáhají prosazovat jejich právo na zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Dodávám, že tuto výzkumnou zprávu
nelze číst izolovaně, ale ideálně společně
s předchozí zprávou z roku 2020, která
prozkoumávala postoje zaměstnavatelů
ve veřejném sektoru k otázce zaměstnávání lidí s postižením. Předkládaná zpráva na ni přímo navazuje a odkazuje.
Shrnutí výsledků skupinových
rozhovorů
1. Lidé s postižením se při hledání práce spoléhají zejména na vlastní úsilí
a kontakty
Způsoby hledání zaměstnání a jejich
bližší specifikaci lze rozčlenit do tří
základních proudů: (a) Spoléhání
na vlastní úsilí a kontakty je nejčastějším způsobem získání zaměstnání.
Souvisí to také se snahou lidí s postižením žít nezávislým způsobem života.
(b) Využití služeb Úřadu práce ČR hodnotí lidé s postižením spíše negativně
a upozorňují na neaktuálnost pracovních nabídek. (c) Získání podporovaného zaměstnání prostřednictvím nestátní neziskové organizace je využíváno
především v případě lidí s významně
omezenou pracovní schopností.
2. 
Lidem s postižením v inzerátech
chybí bližší specifikace pracovního
prostředí a požadované činnosti
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V současné praxi se dle zkušeností
oslovených lidí s postižením využívá
označení inzerátů prohlášením, že
„práce je vhodná pro osoby se zdravotním postižením“. Vzhledem k nejasné
definici tohoto označení a rozmanitosti
skupiny lidí s postižením a jejich různorodých potřeb i specifických požadavků
by v orientaci na trhu práce uchazečům
o zaměstnání s postižením pomohla
větší specifikace. Vždy by podle nich
v inzerátu mělo být specifikováno místo výkonu a náplň práce. Je důležité,
aby si z inzerátu uchazeči mohli udělat
jasnou představu o časovém rozsahu
a možnostech přestávek. Významnou
roli hraje, zda bude potřeba přímý kontakt s dalšími lidmi z řad kolegů nebo
veřejnosti, zda je nezbytná telefonická
komunikace nebo studování dokumentů v papírové podobě.
3. 
Průběh výběrových řízení je pro
řadu lidí s postižením problematický a své zdravotní omezení během
něj raději tají
Ve společnosti se lidé s postižením
stále setkávají s panující stigmatizací,
předsudky a stereotypy, které se při
prvním kontaktu v rámci výběrových
řízení objevují. Lidé s postižením si uvědomují, že za tím stojí neznalost a nezkušenost zaměstnavatelů. Pokud se
jedná o tělesné či smyslové postižení,
které je na první pohled viditelné, tak
je lidé s postižením právě ve snaze
předejít nějakému překvapení uvádějí již dopředu, aby na to potenciálního
zaměstnavatele připravili, a vyhnuli se
tak nepříjemné atmosféře v průběhu
úvodního setkání. V případě, že postižení není na první pohled zjevné, tak se
ho lidé z pravidla snaží tajit co nejdéle,
aby tak zvýšili svoji šanci na úspěch.
4. Pro poskytování přiměřených opatření zaměstnancům s postižením
není ve veřejném sektoru zaveden
jednotný přístup a záleží především
na lidském faktoru
Přiměřených opatření existuje celá řada
a potřeba jejich nastavení se liší dle
druhu a stupně postižení jednotlivých
pracovníků a z nich vyplývajících indi-

viduálních potřeb. V rámci veřejného
sektoru však dle zkušeností oslovených
lidí s postižením neexistuje jednotný
přístup k aplikaci těchto opatření. Záleží vždy na konkrétních manažerech,
jestli jsou ochotni vycházet potřebám
zaměstnanců s postižením vstříc. Jsou
zaměstnavatelé a vedoucí, kteří automaticky nabízejí potřebné úpravy – ať
už pracovního prostředí, pracovní doby
nebo průběhu výkonu samotné práce.
Řada z nich na to však není v současnosti příliš připravena a má minimální
zájem hledat cesty, jak potřebám lidí
s postižením vyjít vstříc a potřebné
úpravy přijímat.
5. Veřejný sektor je pro lidi s postižením atraktivním zaměstnavatelem
Lidé s postižením vnímají organizace
veřejného sektoru jako možného zaměstnavatele kladně. Akcentují především výhody v podobě stability práce,
transparentního ohodnocování a absence nepřiměřeného tlaku zapříčiněného cílem dosahování zisku, na který se orientuje soukromá sféra. Své
přítomnosti v organizacích veřejného
sektoru lidé s postižením přisuzují také
symbolickou hodnotu v podobě začle-

ňování znevýhodněných skupin do života společnosti. Přínos spatřují jak
ve zvyšování různorodosti pracovních
kolektivů, tak ve styku s veřejností.
Shrnutí právní analýzy
1. Pokud Úřad práce ČR odrazuje lidi
s postižením jako uchazeče o zaměstnání proto, že jsou příjemci
invalidního důchodu, dopouští se
nesprávného úředního postupu
a diskriminace.
Setká-li se člověk s postižením s nesprávným úředním postupem Úřadu
práce (například ústním odmítnutím
žádosti), je důležité, aby trval na stvrzení podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Měl
by si také zaznamenat den a čas, kdy
na úřadě byl, a zejména jméno úřední
osoby, s níž jednal. Je možné, aby jednání na Úřadu práce byla přítomna osoba, které člověk s postižením důvěřuje
(rodinný příslušník, podpůrce, zástupce
neziskové organizace), aby mohla průběh úředního jednání eventuálně dosvědčit. Právní řád dává lidem s postižením hned několik nástrojů k ochraně
před nesprávným úředním postupem
Úřadu práce. Lidé mohou podat stíž17
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snadné čtení (easy-to-read formátu či
jiné srozumitelné podoby) může znevýhodnit lidi s intelektovým či psychosociálním postižením, a to v případech,
kdy je pro ně nabízená pracovní pozice
vhodná. Ve státní službě a územní samosprávě existuje prostor pro metodické usměrnění v oblasti nabízení volných
pracovních či služebních míst.

nost k řediteli/vedoucímu kontaktního
pracoviště Úřadu práce; způsob vyřízení stížnosti může dále přezkoumat
MPSV ČR. Proti nečinnosti (průtahům)
se lze bránit opatřením proti nečinnosti, případně správní žalobou k soudu.
Postup ÚP může posoudit i ochránce,
pokud se na něj člověk s postižením
obrátí s podnětem.
2. Třicetidenní lhůta stanovená interním směrnicí Úřadu práce ČR pro
přezkum aktuálnosti volných pracovních míst je s ohledem na dynamickou povahu trhu práce velmi
dlouhá.
Je ke zvážení, zda by Úřad práce neměl přistoupit k častějšímu přezkumu
obsazenosti volných pracovních míst.
Případně by měl Úřad práce zvážit, jak
efektivně nastavit parametry pro zveřejňování, aktualizaci a výmaz nabídek
práce na svých internetových stránkách
tak, aby nebyl nutně vázán buď na upozornění samotného zaměstnavatele,
případně na informaci od úřední osoby
z oddělení zprostředkování zaměstnání, která se o neaktuálnosti dozví při
práci s konkrétním klientem. V mezido18

bí je rovněž důležité vzdělávat lidi s postižením, aby při procházení nabídek
volných pracovních míst na stránkách
Úřadu práce věnovali pozornost různým parametrům nabídek včetně data
zveřejnění nabídky a doby zaměstnání.
To může do značné míry signalizovat
aktuálnost pracovní nabídky.
3. 
Právní úprava týkající se nabídek
zaměstnání (pracovní inzerce) se
omezuje na pasivní povinnost zaměstnavatele nediskriminovat. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru
jsou ale povinni zajišťovat rovné příležitosti, a proto by měli více zohledňovat potřeby uchazečů o zaměstnání z řad lidí s postižením.
Přímá diskriminace z důvodu postižení
či zdravotního stavu se v nabídkách práce téměř neobjevuje. Nabídku formulovanou „Práce pouze pro OZP“ ochránce
neshledává diskriminační. Potenciálně
nepřímo diskriminační jsou pracovní
nabídky, které vyžadují první kontakt
pouze telefonický – tyto nabídky nepříznivě dopadají na lidi se sluchovým
postižením. Nepřizpůsobení nabídek
práce ve veřejném sektoru do verze pro

4. Vyžadovat informace o zdravotním
stavu uchazeče o zaměstnání je
omezeno pouze na specifické případy.
Se zdravotním stavem uchazeče má
právo se seznámit detailně pouze poskytovatel pracovně lékařských služeb.
Zaměstnavatel je oprávněn chtít údaje
o zdravotním stavu, pokud bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy nebo jejich požadování neodporuje
dobrým mravům či takový údaj slouží
k plnění povinností zaměstnavatele
stanovených zvláštním právním předpisem. Pokud uchazeč o zaměstnání
formuluje ve výběrovém řízení specifické potřeby, je zaměstnavatel oprávněn
se dotázat, zda tato potřeba plyne z postižení uchazeče. Takový dotaz nelze
považovat za porušení zákona, pokud
jím zaměstnavatel sleduje naplnění zákonné povinnosti přijmout přiměřené
opatření či zaměstnávat lidi s postižením ve výši povinného podílu.
5. Soudní ochrana proti diskriminačnímu odmítnutí v přístupu k zaměstnání z důvodu postižení je z pohledu
dokazování velmi obtížná.
Soudní obrana proti nepřijetí do zaměstnání ve veřejném sektoru z důvodu postižení je teoreticky možná, ale
velmi obtížná. Nepřijatí uchazeči budou
stát vždy před dilematem, zda mají dostatek informací o podezřelém jednání zaměstnavatele, aby před soudem
došlo ke sdílení důkazního břemene.
Právní úprava neumožňuje, aby odmítnutý uchazeč s postižením získal před
zahájením soudního sporu informace,
zda byl na pozici, o kterou se ucházel,
někdo přijat. Neumožňuje dále, aby se
u soudu dožadoval přijetí do zaměstnání. Soudy připustily, že služební or-
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gán může přihlížet nejen k odbornosti
uchazečů, ale také k jejich osobnostem
a povahovým vlastnostem.
6. 
Zaměstnavatel je povinen poskytovat přiměřená opatření, jak v přístupu k zaměstnání, tak i po celou
dobu trvání pracovněprávního vztahu či služebního poměru.
Je důležité, aby zaměstnanci s postižením o svých potřebách se zaměstnavatelem otevřeně hovořili a společně hledali cesty, jak prostřednictvím
přiměřených opatření umožnit zaměstnanci výkon práce. Zaměstnavatelé nesmí přistupovat ke všem
zaměstnancům stejně (dle pravidel
formální rovnosti), pokud je situace odlišná v důsledku postižení. Opakovaná
nepřítomnost na pracovišti či snížení
výkonnosti není z pohledu práva na rovné zacházení totéž u lidí s postižením
a lidí bez postižení. Pokud zaměstnavatel vyvodí ze snížené produktivity či
častější absence zaměstnance, které
bezprostředně souvisí s jeho postižením, nepříznivé následky (např. ukončení pracovněprávního vztahu), může
se dopustit zakázané diskriminace.
V případě, že k porušení pracovních povinností a častějším absencím dochází
bez návaznosti na postižení zaměstnance či navzdory správně nastaveným
přiměřeným opatřením, zaměstnavatel
má právo vyvodit z takovéhoto chování
pracovněprávní důsledky jako u kteréhokoliv jiného zaměstnance.
7. 
Právní předpisy vytváří srozumitelný systém vzdělávání vedoucích
zaměstnanců veřejného sektoru,
v němž lze tematizovat zaměstnávání lidí s postižením. Jeho kapacita
však zůstává nevyužita.
Vzdělávání velké části zaměstnanců
ve veřejném sektoru (státní zaměstnanci, úředníci územních samosprávných celků) je dáno jak obecně závaznými předpisy, tak i interními pokyny.
Obsah vzdělávání je do značné míry
závislý na existenci poptávky. Ta vzniká
s ohledem na celou řadu faktorů (potřeby zaměstnavatele, hodnocení zaměstnance apod.). Za podstatný faktor

vedoucí ke zvýšení poptávky lze považovat i samotné rozhodnutí vedoucích
úřadů a veřejných institucí zvýšit podíl
lidí s postižením ve veřejném sektoru,
věnovat tomu patřičné úsilí po dobu
několika let, spolupracovat s Úřadem
práce a neziskovými organizacemi, poučit se ze zkušeností ze soukromého
sektoru a využít k tomu fungující vzdělávací strukturu. Národní plán podpory
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 až
2025 není dostatečně ambiciózní, jelikož svá opatření ohledně vzdělávání
orientuje pouze na ministerstva.
Sociologická analýza výsledků
výzkumného šetření
Sběr dat probíhal formou dvou ohniskových skupin v termínech 8. 9. 2020
v Brně v sídle Kanceláře veřejného
ochránce práv a 15. 9. 2020 v Praze
v sídle Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením za účasti 18
respondentů (každá skupina po devíti účastnících). Účastníci výzkumu byli
osloveni prostřednictvím poskytovatelů
sociálních služeb (nevládními neziskovými organizacemi), kteří pomáhají
lidem s postižením při hledání zaměstnání. Při sestavování výzkumného vzorku bylo dbáno na rovnoměrné zastoupení žen a mužů, věkové rozložení (18
až 64 let), různorodost druhů a stupňů
postižení (zrakové postižení, sluchové
postižení, tělesné postižení, mentální postižení, psychosociální postižení,
kombinované postižení, porucha autistického spektra a další postižení).
Většina účastníků měla zkušenost se
zaměstnáním ve veřejném sektoru.
Výzkumná setkání byla v obou případech vedena vždy dvěma pracovníky
Kanceláře veřejného ochránce práv –
právníkem a výzkumníkem. Ohniskové
skupiny měly předem danou strukturu,
která se snažila logickým způsobem
projít postupně všemi aspekty spojenými se zaměstnáním. Jako první se diskutovalo obecné téma hledání zaměstnání (kapitola 1). Navazovala debata
o pracovních inzerátech (kapitola 2)
a následných výběrových řízeních (kapi-

tola 3). Druhá část pak pokračovala tématem přiměřených opatření (kapitola
4). Na závěr byli respondenti dotazováni na případné výhody, anebo nevýhody práce ve veřejném sektoru a možné
překážky s tím spojené (kapitola 5).
Identickým způsobem jsou za sebou
řazena témata ve výzkumné zprávě.
Některé zkušenosti lidí s postižením se
nevztahují pouze k veřejnému sektoru,
ale mohou se týkat i zaměstnavatelů
v soukromém sektoru (zejména zkušenosti popsané v kapitole 1 – 3).
Každá diskuse trvala dvě hodiny
s 15minutovou přestávkou uprostřed.
Na začátku byli účastnici seznámeni
s aktivitami veřejného ochránce práv
a cílem výzkumného šetření. Formou
informovaného souhlasu byli požádáni
o svolení s nahráváním a s možností
využití jednotlivých anonymizovaných
promluv do výzkumné zprávy. Setkání
byla nahrávána na diktafon, přepsána
a anonymizována. Výsledný přepis byl
podroben výzkumné analýze. S účastníky výzkumu uzavřela za účelem účasti na výzkumných setkáních Kancelář
veřejného ochránce práv dohodu o provedení práce.
V samotném textu výzkumné zprávy
se pracuje s anonymizovanými úryvky
z doslovných přepisů jednotlivých rozhovorů. Výzkumná zpráva respektuje
zaužívanou praxi kvalitativního výzkumu postaveného na polostrukturovaných nebo hloubkových rozhovorech,
kdy se výpovědi komunikačních partnerek a partnerů upravují a editují pouze
v minimální nutné míře (typicky v zájmu
srozumitelnosti). Citované úryvky tedy
zachycují autentický mluvený jazyk,
který od toho psaného může být odlišný
ve větné skladbě nebo stylistice.
Vážení čtenáři, to je první část výzkumu o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který v letošním roce
provedl Úřad veřejného ochránce práv.
V dalším čísle vás seznámíme s vlastními výsledky výzkumu. 
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KOMUNITNÍ CENTRUM
NOVÁ KŘIŽOVATKA
Již od roku 2007 se s naší organizací KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., založenou třemi
vozíčkáři, co hledali smysluplné trávení času a nebavilo je zůstávat jen doma, snažíme pomáhat
lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením v Pardubickém kraji žit život „naplno“. Za tu
dobu se služby rozvíjely a klientů přibývalo.

P

rvním impulzem ke vzniku komunitního centra NOVÁ KŘIŽOVATKA byl
nedostatek prostor pro poskytování sociálních služeb a aktivit klientům naší
organizace. Pronajaté prostory KŘIŽOVATKY se stávaly malými. Bylo pro nás
stále obtížnější dostát našemu mottu
“Pomáháme vyjet správným směrem”.
Každý klient má jiné potřeby a cíle.
Někdo hledá zaměstnání, někdo se
chce realizovat ve sportu, někdo se
chce naučit sebeobsluze. Třeba jen na20

učit se uvařit si čaj je pro některé lidi
s handicapem postoupení o žebříček
výš v kvalitě života. Podle těchto potřeb
se odvíjí naše pomoc. To stále mění
a určuje směr poskytovaných sociálních služeb, terapii a aktivit. Vyžaduje
to individuální přístup a variabilitu tak,
aby mohli lidé s handicapem aktivně žít
a přiblížit se tak co nejvíce životu zdravých lidi.
Již nebylo možné z prostorových
důvodů poskytnout služby v takovém

rozsahu a kvalitě, jak bychom si přáli a jak je klienti potřebovali. Sociální
rehabilitaci, která je postavena na ergoterapii pro dospělé a kde probíhají
nácviky soběstačnosti s různými pomůckami a přístroji, již nebylo možné
dovybavovat novými pomůckami. Už
by se nám tam nevešel klient sám.
A tím pádem jsme museli odmítat
také nové zájemce o službu, kterých
je v Pardubickém kraji ještě mnoho.
V celodenní službě v centru denních
služeb jsme naráželi na limit okamžité

PROJEKT

Milan Pešek, ředitel handicap centra Křižovatka

kapacity služby a klienti ji nemohli využívat v takovém rozsahu, v jakém ji potřebovali. Proto jsme se pustili na tenký led. Vydali jsme se na několikaletou
a pro nás neznámou cestu evropských
dotací, která zahrnovala zakoupení

objektu a jeho celkovou rekonstrukci.
Každý problém, každé zdržení mohlo
byt fatální a pro organizaci likvidační.
Nesmírnou zodpovědnost a zátěž převážily touha a nutnost jít dál a dostat
se o level výš. Po několika kličkách,

slepých uličkách a bludištích jsme
úspěšně dorazili do cíle a přestěhovali
sociální služby do nového.
Prvním, kdo přišel s nápadem
na vznik komunitního centra, byl ředi-
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nou NRZP ČR pro handicapované, která poskytuje právní poradenství a sídlila v malých pronajatých prostorách
na okraji města. Budou jí poskytnuty
prostory v novém komunitním centru.
Poté jsme se pomalu prokousali výběrovým řízením, hledáním stavebního
dozoru, rekonstrukcí i žádostmi o platbu. Poznali jsme za tu dobu mnoho
lidiček. Někteří nám poměrně slušně
zavařili, ať s úmyslem nebo bez, a jejich počínání se s námi táhne dodnes.
Ale na druhou stranu jsme potkali také
ty, kteří nám „neskutečně“ pomohli
a mnohdy nad rámec svých povinností. Například stavební dozor, kterému
neutekl ani šroubek a pomáhal nám
dopracovávat chyby projektu. Také sem
patří velmi vstřícní pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří nám trpělivě radili při prokousávání administrací
projektu.
Během této doby jsme se snažili
o získání peněz na dofinancování projektu. I přes získání podpory z IROP nám
zbývala nemalá částka k dofinancování.
Částka se šesti nulami. Rozběhlo se
několikaleté kolo shánění peněz. Pomocnou ruku nám podali ŠKODA AUTO,
Nadace ČEZ, ČSOB, Výbor dobré vůle,
město Pardubice, Pardubický kraj, Foxconn. Největší částku na dofinancování
tel organizace Milan Pešek. Dočkalo se
mu značně nedůvěřivých pohledů a rozpačité reakce nás všech okolo. Přesto
vytrval a po vyhlášení dotací IROP jsme
zahájili pětiletou cestu za pro nás v té
době téměř nesplnitelným cílem. Najít
vhodnou nemovitost, zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci,
stavební povolení, napsat žádost…
Na vše bylo několik měsíců. Stále vzpomínám na turbulence pocitů při psaní
projektu. Od euforie „to jsme zvládli“
po „panebože co s tím budeme dělat?“
Ze všech stran jsme slyšeli: nemáte
s evropskými dotacemi zkušenosti, to
nedáte. Přesto nám pan Pešek stále
vléval optimismus do žil a nástrahy
žádosti jsme zvládli. A protože zde byl
prostor pro rozšíření služeb pro klienty,
domluvili jsme se s pardubickou porad22

PROJEKT

jsme získali prostřednictvím Adventních
koncertů ČT1, kde nás dárci podpořili
neuvěřitelnou částkou. Na rekonstrukci
nám přispívali i drobní dárci, jejichž podporu nemůžeme opomenout. Všem děkujeme za podporu projektu, bez nich by
nemohl být realizován v dnešní podobě.
V současné době probíhá horečné dovybavování cvičeben i centra denních služeb. K tomu nám pomohla Nadace Jedličkova ústavu, ČEPS, Nadace ČEZ a jiní.
I přes všechny útrapy a porodní bolesti jsme rádi, že lidé z Pardubického
kraje s handicapem mají kam přijít
a rozhodnout se, jakým směrem se
vydat. Využít poradenství, na co mají
zákonný nárok a různorodě trávit volný čas.
Jen zde musím ještě uvést poděkování pana ředitele: „Toho všeho by
nebylo možné dosáhnout bez fungujícího týmu v KŘIŽOVATCE. Jen tak jsme
se mohli v našem tříčlenném realizačním týmu věnovat projektu a dosáhnout cíle.“
Nyní například pomůžeme Kamile,
která je na vozíku, má zhoršenou motoriku rukou a těžkou oční vadu. Bydlela v menší obci nedaleko Pardubic,
kde žila téměř bez kontaktu s okolím

a byla odkázána na rodiče. Když k nám
začala jezdit na cvičení, poznala lidi,
kteří jí ukázali, že i s jejím postižením
může být samostatná. To byl pro ni
impulz k přestěhování do Pardubic.
Dnes bydlí sama s dopomocí osobní
asistentky. Bez pravidelných nácviků
a tréninků v Křižovatce by to ale nešlo
a její soběstačnost by klesala. Nyní se
dočkala v NOVÉ KŘIŽOVATCE nácvikové
kuchyňky. Bude trénovat přípravu jídla

a jiné aktivity, které jí otevřou další možnosti, jak být co nejméně závislá na pomoci někoho jiného. Podobných příběhů se za naší organizací skrývá mnoho
a každý od centra NOVÁ KŘIŽOVATKA
očekává jinou příležitost.
Nyní se již nemusíme obávat, zda
naše motto „Pomáháme vyjet správným směrem“ naplníme v plném rozsahu. 
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KONFERENCE
K AKTUÁLNÍMU STAVU
REFORMY PSYCHIATRIE
Ve dnech 19. a 20. května zorganizovalo MZ ve spolupráci s Fakultou zdravotních studií Univerzity
Pardubice on-line konferenci Vidíme již novou podobu péče o duševně nemocné v praxi?, která
shrnovala současná témata a problémy, prezentovala současnou péči o duševně nemocné.

J

ejí přínos jsem viděla v relativně
komplexním obrazu současného stavu
a hlavně v možnosti získat po dlouhém
vakuu epidemie a on-line akcí konečně
seriózní informace.
V prvním dnu byly představovány
jednotlivé základní oblasti transformace systému – kvalita péče, činnost
multidisciplinárních týmů, transformace lůžkových zařízení, lidská práva…
Nespornými prioritami ovšem zůstávají udržitelné financování, optimální
personální zabezpečení a destigmatizace duševně nemocných i samotného
oboru psychiatrie.
Chápu významnost problematiky duševního zdraví dětí a mládeže, včetně
preventivních opatření. Byla jí věnována širší část programu, ale protože se
jí přímo nezabývám, sledovala jsem ji
jen okrajově.
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Z vlastního pohledu jsem postrádala
téma neformálních pečujících (rodinných příslušníků) a oblast péče o duševní zdraví seniorů (nejde jen o Alzheimerovu chorobu a další demence).
Velmi zajímavý a poučný byl dopolední program druhého dne, kdy se představovaly týmy prvních pěti „pilotních“
Center duševního zdraví.
Stejné i rozdílné problémy, úspěchy,
rizika, obavy i nadšení. Ale zřejmý přínos především pro nemocné s diagnózou schizofrenie.
V programu nechyběl pohled samotných aktivních uživatelů, ale právě ten
(mi) dobře ilustroval celou složitost jejich zapojení do reformy a rozhodovacích procesů.
Když v úvodní diskusi zazněl dotaz, jaká jsou rizika reformy, byla bych
ochotně doplnila hlavně neznalost, ne-

dostatečnou úroveň kompetencí i subjektivismus.
Již na podzim roku 2020 vznikla Rada
vlády pro duševní zdraví jako nadrezortní orgán zaměřený nejen na péči o duševně nemocné, ale na duševní zdraví
české společnosti – neoddělitelnou součást veřejného zdraví. Dosavadní jednání Rady se ovšem soustředila především
na aktuální témata epidemie.
Ani psychiatričtí pacienti i ti dlouhodobě nemocní (tedy zdravotně postižení) nežijí ve vzduchoprázdnu a všechny
obecné problémy i jejich odraz v legislativě se jich týkají stejně jako ostatních skupin. Jenom na ně často dopadají trochu jinak a problémy jsou pak
o to větší.
Materiály a záznamy z konference
jsou zveřejněny na internetových stránkách www.reformapsychiatrie.cz. 
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FASHION ARENA PRAGUE
OUTLET ZÍSKALA
OD NRZP ČR CERTIFIKÁT
BEZBARIÉROVOSTI
V květnu oslovili Národní radu osob se zdravotním postižením ČR zástupci Fashion Arena Prague
Outlet s žádostí o analýzu bezbariérovosti. Analýzu realizovala zástupkyně NRZP ČR a odbornice
na bezbariérovost Ing. Dagmar Lanzová. Její závěry byly velice pozitivní, a proto NRZP ČR udělila
outletovému centru Certifikát bezbariérovosti, který převzala z rukou předsedy NRZP ČR Václava
Krásy ředitelka Fashion Arena Prague Outlet Lenka Čapková. Při této příležitosti jsme paní
ředitelce položili několik otázek.

V

první řadě mi dovolte pogratulovat vám
k získání certifikátu. Je obecně známé, že
zajištění bezbariérovosti není snadným úkolem. Jak moc složité to bylo pro vás a váš
tým? Myslelo se na přístupnost už při tvorbě
architektonických návrhů?
Ještě jednou upřímně děkujeme
za tuto certifikaci, neboť si zakládáme
na tom, že jsme outletové centrum,
které je přístupné opravdu všem bez
rozdílu. Na bezbariérovost celé budovy
bylo myšleno od samého začátku. Projekt i následná realizace, která byla dokončena již v roce 2007 společností TK

Development, byly na svou dobu koncipovány v souladu s nejaktuálnějšími
evropskými standardy, proto je objekt
architektonicky srozumitelný a funkční
i po téměř 14 letech.
Trendy se vyvíjejí i v této oblasti a zejména
moderní technologie jdou rychle kupředu.
Bylo nutné realizovat nějaké změny v průběhu uplynulých let? Případně jaké konkrétně?
Tím, že jsme jednopodlažní přízemní
nákupní centrum a do všech obchodů
se tak přímo dostanete z úrovně par-

koviště, jedinou nezbytností je výtah
do prvního patra, ve kterém jsou umístěné restaurace a informační centrum.
Na ten už ale bylo myšleno při projektování. Během poslední zásadní rekonstrukce jsme v pasáži před obchody
vyměnili podlahovou krytinu. Ta je nyní
protiskluzová a splňuje přísnější kritéria pro jízdu invalidního vozíku.
Co může Fashion Arena Prague Outlet klientům nabídnout z pohledu bezbariérovosti a třeba i v porovnání s jinými nákupními
centry?
25
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výhodněním, potom samozřejmě pro
osoby s dalšími znevýhodněními, které
vyžadují asistenci. Ale již nyní pracujeme na doplnění navigace, která by
usnadnila pohyb i dalším skupinám,
například těm se zrakovými vadami.
Oslovili jste Národní radu osob se zdravotním postižením ČR. Jak vnímáte její činnost,
ať už obecně anebo z pohledu průběhu hodnocení bezbariérovosti?
Jednoznačně si myslíme, že takovéto
subjekty mají smysl. Je dobré, pokud
je skupina s handicapem zastupována
a její zájmy někdo systematicky prosazuje. Spolupráce probíhá zcela nad
naše očekávání. Původně jsme si chtěli nechat zpracovat pouze audit, který
by obsahoval doporučení ke zlepšení.
Výsledkem je nakonec nejen certifikát,
ale také memorandum o dlouhodobé
spolupráci a vzájemné podpoře.

Původně jsme si chtěli nechat zpracovat
pouze audit, který by obsahoval
doporučení ke zlepšení. Výsledkem
je nakonec nejen certifikát, ale také
memorandum o dlouhodobé spolupráci
a vzájemné podpoře.
Naší devízou je v tomto pohledu již
zmiňované parkoviště. Samozřejmostí
jsou navíc široké dveře a nadstandardně široké uličky mezi regály se zbožím
ve všech našich obchodních jednotkách. Pohodlnější dostupnosti nahrává
i naše politika otevřených dveří. Všechny obchody mají otevřené minimálně
jedno křídlo dveří a ve společných prostorách, kde jsou použity dveře, je současně instalována fotobuňka na automatické otevírání. Prostorově velkorysé
jsou i toalety pro osoby s pohybovým
znevýhodněním. Ty jsou součástí všech
toalet v našem centru.
Zdravotních postižení je celá řada. Kteří
lidé u vás bez problému nakoupí?
V tuto chvíli jsme bezproblémově dostupní pro osoby s pohybovým zne26

Jaké máte plány do budoucna? Vnímáte,
že je potřeba nějaká další změna, třeba
i na základě doporučení NRZP ČR?
Ano, potřebujeme doplnit drobné vybavení právě na toalety, kde zamýšlíme
například pořídit speciální sérii opěrátek
i sedátek na záchod. Dále budeme při
rozšiřování parkovacích míst pro elektromobily myslet i na snazší dostupnost
dobíjecích stanic osobám na vozíčku. 
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TEXT: Zuzana Dufková

PODPORA REGIONŮ –
ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI
A OBHAJOBA PRÁV OZP
VČETNĚ ADMINISTRATIVNÍCH
A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
NRZP ČR
Cílem projektu je zajištění informovanosti a obhajoba práv osob se zdravotním postižením.
Podpořte zvýšení povědomí o limitech a omezeních osob se zdravotním postižením a dejte vědět
těm, kteří onemocněním trpí, že v tom nejsou sami!

N

árodní rada osob se zdravotním postižením ČR mimo jiné propojuje profesionály s pedagogickými pracovníky
škol a společným úsilím prohlubuje
znalosti a dovednosti pedagogických
pracovníků, čímž napomáhá ke snazšímu začlenění, tedy inkluzi. Takový
přístup předchází diskriminaci dětí
se vzácným onemocněním v přístupu
ke vzdělání a umožňuje těmto dětem
vzdělávání na běžných školách. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ. 
27
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SLEDOVÁNÍ
BEZBARIÉROVOSTI
– JAK JSME NA TOM
S PŘÍSTUPNOSTÍ?
Pracovní skupina NRZP ČR pro odstraňování bariér průběžně monitoruje přístupnost
vystavěného prostředí, veřejné dopravy, služeb a vybraných výrobků. Sleduje dopady
legislativních změn, zajímá se o nové trendy, poskytuje v této oblasti poradenství, upozorňuje
na nedostatky a doporučuje opatření k nápravě.

V

tomto čísle bych vám ráda představila stavbu, která získala v loňském
roce prestižní cenu v soutěži Stavba
roku. Co je soutěž Stavba roku?
Jde o největší celostátní soutěžní
přehlídku českého stavitelství a architektury, která má již třicetiletou tradici.
Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba
roku vznikla v roce 1992, kdy zodpovědnost za projekt nebo stavbu přešla
na autorizované fyzické osoby sdružené
pod Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků. Právě tehdy vznikla potřeba
nejen posuzovat výrobky či jednotlivé
projekty, ale zavést komplexní systém
hodnocení a posouzení kvality a jakosti
dokončeného stavebního díla.
Soutěž vypisuje Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství, která je zároveň jejím hlavním organizátorem,
dále Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Během soutěže organizátoři
úzce spolupracují s nejvýznamnějšími
partnery ze státní správy, samosprávy a s partnery z odborných institucí.
Nezanedbatelná není ani spoluprá28

ce s tiskem a masmédii. Záštitu nad
soutěží převzal například Pražský hrad
– prezident ČR, Úřad vlády ČR, Senát
Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a mnoho dalších
rezortů a institucí.
Odborná porota navštíví a prohlédne
všechny přihlášené stavby, společně
s porotou místo navštíví i filmový štáb.
Medializací, návštěvou a posouzením
stavby odbornou porotou si přihlašovatel zajišťuje prestiž a současně prezentuje kvalitu své stavby z různých úhlů
pohledu. Odborná porota totiž věnuje
pozornost nejen celkovému konceptu,
architektonickému a stavebnímu řešení, ale sleduje rovněž použité technologie, technické a materiálové řešení, věnuje se také specifickým parametrům
stavby i vlastnímu provedení stavby
včetně realizovaných dílčích detailů.
Vyhlášení nového ročníku probíhá
na začátku každého roku, do stanoveného termínu je možné podávat přihlášky. Letos to bylo možné do 10. června.
Porota uděluje podle počtu přihlášených zpravidla 15 nominací na titul
Stavba roku a pět titulů Stavba roku.
Rovněž jsou udělovány zvláštní ceny,
včetně cen partnerů a Ceny veřejnosti.

Slavnostní předání cen probíhá během
měsíce října.
V roce 2021 získala národní cenu
za architekturu a Stavbou roku 2020
byla vyhlášena Městská hala Modřice.
Jde o multifunkční sportovní zařízení umístěné mezi železničním koridorem a základní školou. Hala byla přistavěna k původnímu historicky cennému
objektu.
Multifunkční Městská hala Modřice byla navržena nejen jako sportovní
centrum, ale má potenciál sloužit také
jako komunitní centrum. Velký objem
haly je zajímavě potlačen rozčleněním
do tří stejných hmot, aby příliš nekontrastoval s okolní zástavbou, která je
drobnějšího rázu. Hlavní velká hala,
kde jsou umístěna tři oddělitelná hřiště, je zapuštěná 3 metry pod terén
oproti vstupu do foyer. Řešením se nejen snížila výška objektu, ale bylo možné srovnat úroveň hlavní římsy na úroveň původního objektu, zapuštěním
haly se rovněž zlepšila tepelná bilance
objektu. Vnitřní tělocvičny a hřiště doplňuje posilovna a bazén, předpokládá
se, že žáci z přilehlé základní školy budou tato sportoviště využívat v rámci

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

tělesné výchovy. Pro zvýšení komfortu
vzniklo propojení mezi školou a novou
halou. Žáci nemusí procházet venkovním prostředím a nemísí se s dalšími
návštěvníky. Podzemní chodbou projdou přímo do sportovní haly, chodba
ústí v suterénu na úrovni hlavní hrací
plochy, kde jsou rovněž umístěny šatny
a bazén.
Mezi městskou halou a školou vznikla nová ulice s částečně zatravněným
povrchem, vysazeny byly vzrostlé stromy. Prostor slouží jako parkoviště pro
návštěvníky. Zároveň je z parkoviště
přístup na venkovní sportoviště. U stávajících tří antukových kurtů vznikla
dvě nová hřiště. U zahrádky restaurace
zůstaly zachovány velké stromy, v tomto místě je plánovaný venkovní taneční
parket a dětské hřiště.
Autorem projektu je tým Vojtěch
Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
z Ateliéru bod architekti, hlavní inženýr
projektu je Ing. Jan Svoboda. Architektonická soutěž na stavbu proběhla
v roce 2015, projekt byl zpracován v letech 2015 – 2017, realizace byla v roce
2018 – 2020. Celkové náklady stavby
jsou uváděny ve výši 189 milionů korun.
Městská hala v Modřicích získala
v prestižní soutěži Grand Prix architektů Velkou modrou kostku – národní cenu za architekturu 2020.
Od NRZP ČR ale získává pro nepřístupnost palec dolů.
Již z fotodokumentace zveřejněné
v soutěži Stavba roku bylo patrné, že
městská hala nesplňuje legislativou
stanovené požadavky na bezbariérové
užívání stavby. Naše obavy se po návštěvě stavby potvrdily. Konzultanti
NIPI Bezbariérové prostředí (Bc. Barbora Suchá, Ing. Karel Sobol a Ing. Kristýna Tučková) provedli se souhlasem
a za účasti zástupců z radnice města
Modřice dne 11. května 2021 prohlídku haly a částečně stavbu zmapovali.
Materiál z prohlídky a informace o přístupnosti, respektive nepřístupnosti
zmapovaného objektu haly předali
městu Modřice.
Prostor před budovou tvoří nástupní plocha vydlážděná z drobné žulové

mozaiky a vyhrazená parkovací místa
pro osoby s těžkým pohybovým omezením. Součástí městské haly je zrekonstruovaný původní objekt a nová
přístavba haly. Zmapovaná byla většina vnitřních prostorů pro veřejnost
– vstup do objektu, recepce, klubový
prostor, restaurace, posilovna, hala
s palubkovou podlahou, zrcadlový sál,
bazén, tribuny pro diváky, šatny a WC,
ubytovací prostory. Další součástí
městské haly jsou venkovní sportoviště (antukové tenisové kurty, hřiště
s umělou trávou v zimě používané pro
nafukovací halu), volnočasové hřiště
pro veřejnost a parkoviště.

Přístup k nové hale z chodníku je
problematický, trasa je zúžená a vložené stupně nejsou kontrastně vyznačené. Chybí zábradlí. Chodník pokračuje
zborcenou plochou. Pohyb v tomto
místě je pro pěší velice problematický
a rizikový.
Mezi halou a základní školou vznikla
nová klidová ulice se 70 parkovacími
místy pro návštěvníky haly, vysázeny
byly vzrostlé stromy. Pojížděná plocha
je vydlážděna betonovou dlažbou,

Venkovní prostory sportoviště
a prostory určené pro užívání
veřejností
Přístup hlavním vstupem do foyer je
bez výškových rozdílů, prosklené plochy
jsou částečně kontrastně označeny,
vlastní vstup není dostatečně výrazně
vyznačen.
Před hlavní vstup z Benešovy ulice
jsou situována čtyři parkovací místa
vyhrazená pro držitele parkovacích průkazů pro osoby s těžkým zdravotním
postižením. Povrch je z betonové zámkové dlažby, velikost parkovacích míst
je dostačující. Na nástupní ploše ani
u parkovacích míst ale nebyly řešeny
ani osazeny hmatové úpravy.
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Parkovací místa se zatravňovací dlažbou, spáry 4 cm neumožňují bezpečný pohyb pro pěší.

parkovací místa jsou od pojížděné plochy oddělena betonovými štěrbinovými
žlaby a jsou osazena dlaždicemi se
spárami 4 cm pro prorůstání trávy. Povrch je naprosto nevhodný, nebezpečný
a neprůchozí, spáry nebyly dostatečně
vyplněny. Mezery mezi dlaždicemi neumožňují bezpečný pohyb pro pěší, pro
kočárky, vozík nebo pro vak s kolečky
na sportovní potřeby je povrch neprůjezdný.
Ve venkovním prostoru u stávajících
antukových kurtů vznikla dvě nová
hřiště. Přístup na venkovní sportoviště je bariérový! Venkovní sportoviště
NEJSOU přístupná pro osoby s pohybovým postižením! Na některá sportoviště je přístup vedený přímo přes
parkovací místa se zatravňovacími

dlaždicemi, výškové rozdíly u vstupů
do sportovišť jsou až 17 cm, chybí dostatečné manipulační plochy před vrátky, kliky jsou osazeny příliš vysoko.
Vnitřní prostory určené pro užívání
veřejností – Přízemí 1. NP
Hlavní vstup do haly je v úrovni pochozí
plochy. Ve vstupním foyer v přízemí budovy se nachází recepce a klubový sál,
který lze od vstupního prostoru oddělit mobilní příčkou. Z foyer se prochází
na ochoz u velké haly, odkud vede přístup do hlediště na tribuny. Z ochozu
je rovněž přístup do oddělených šaten
u posilovny a do šaten pro venkovní
kurty. Z foyer je možné sejít do suterénu, kde jsou šatny, hygienická zařízení
a zázemí pro velkou halu a bazén. Ze
vstupní haly je rovněž umožněn prů-

Přístup na hřiště s umělou trávou: výška obruby 13 cm, vrátka šířka 100 cm.
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chod do původní historické budovy
s ubytovacími prostory a restaurací.
U vstupu umístěná recepce nesplňuje
vyhláškou č. 398/2009 Sb. dané požadavky pro přístupnost. Recepční pult neumožňuje podjetí pro vozík, výška pultu
130 cm není dostupná pro osoby malého vzrůstu, děti ani pro osoby na vozíku.
Do recepce jsou vedeny nouzové signalizační systémy z bezbariérových kabiny
WC. Během prohlídky objektu bylo zjištěno, že recepční netuší, co signalizace
znamená, neví, jak v případě aktivace
nouzové signalizace postupovat ani jak
systém vypnout! Ve vstupní hale není
informační systém ani ceník služeb.
Skleněné vitríny se sportovními trofejemi zavěšené na zdi v klubovém prostoru
představují velké riziko pro návštěvníky,

Přístup na volnočasové hřiště přes parkovací místa se zatravňovací dlažbou, před vstupem manipulační plocha jen 145 cm, obrubník 17 cm, klika ve výšce 130 cm.

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

Venkovní sportoviště obsahuje celkem 3 antukové kurty.
Na první je přístup přes parkovací plochu, výška obrubníku
15 cm, bez manipulační plochy před vstupem.

zejména pro osoby se zrakovým postižením. Ani recepce, ani sál není vybavený
indukční smyčkou.
Ze vstupní haly se prochází na ochoz
velké sportovní haly, odkud vede přístup
do hlediště a na mobilní tribuny. V hledišti nejsou vyhrazena žádná místa pro
osoby na vozíku. Argument investora, že
osoby na vozíku mohou sledovat utkání
z přilehlého ochozu chodby, nelze akceptovat. Z míst u zábradlí v prostoru
ochozu není výhled na celé sportoviště.
Divák na vozíku nebo s kočárkem nemá
možnost sportovní utkání sledovat a plnohodnotně se účastnit zápasů!

Vstup z pojížděné plochy od parkoviště k antukovému hřišti, v průchozí
ploše je umístěn stojan na kola, v případě zaparkování kol ve stojanu je
průchod omezený, průjezd pro vozík nebo kočárek znemožněný, obrubník je vyšší než 20 mm, není osazen varovný pás.

V přízemí jsou dvě bezbariérové
kabiny WC. Jedna se nachází za recepcí a je umístěna v původní budově
bývalé sokolovny, slouží i pro provoz
restaurace. Druhá kabina je umístěna
na ochozu u velké tělocvičny u vstupu na toalety pro diváky. Kabiny jsou
minimálních rozměrů, odpovídají rozměrům tolerovaným pouze ve stávajících stavbách. Pro uživatele nejsou
rozměrově komfortní, rovněž neumožňují přítomnost další osoby v kabině
v případě nutné pomoci nebo asistence. Naprosto nevyhovující a v rozporu
s platnými předpisy je osazení toalety
ve výšce 50 cm.

Vysoký pult v recepci haly neumožňuje použití osobám se
sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Zásadní nedostatky lze nalézt v celém objektu při řešení základních
bezpečnostních prvků na schodištích
a u vyrovnávacích stupňů. Opět v hrubém rozporu s platnou legislativou nejsou schodiště dostatečně osvětlena,
nejsou vyznačeny kontrasty alespoň
na prvním a posledním stupni schodiště. Chybí oboustranná madla. Pohyb
po schodištích se tak stává velice nebezpečný a rizikový. V tomto případě je
nutné požadovat okamžitou nápravu,
protože hrozí nebezpečí úrazu!
Chodby v hale mimo hlavní ochoz
jsou velice úzké, pro osoby se sníže-

Pohled z ochozu na hrací plochu, betonové zábradlí u hlediště tribuny zamezuje výhledu na hrací plochu. Na tribunách není pamatováno
na místa pro osoby na vozíku nebo s kočárkem!
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Kabina minimálních rozměrů na hranici
použitelnosti, naprosto nevyhovující je výška osazení WC.

Nebezpečné řešení schodišť, stupně nejsou kontrastně označeny, chybí oboustranná madla, hrozí riziko úrazu!

nou schopností pohybu nejsou dodrženy
minimální manipulační plochy. Manipulační prostor není dodržován ani tam,
kde jsou osazené dveře. Ve sportovní
stavbě lze předpokládat, že i „zdraví“
aktivní sportovci používají objemná zavazadla, často tašky na kolečkách nebo
vozíčky pro přepravu osobních sportovních pomůcek a vybavení pro daný
sport. Projekt nepamatoval na handicapované osoby, ale ani nezohlednil specifika pro sportovní stavby. Na mnoha
místech chybí kontrasty mezi pochozí

plochou, stěnami a dveřmi. Z důvodu
různých výšek podlaží jsou v některých
chodbách provedeny rampy, u kterých
ale chybí madla.
Vnitřní prostory určené pro užívání
veřejností – Suterén 1. PP
Bezbariérový přístup do suterénu je zajištěn výtahem, který je umístěný v původní stavbě sokolovny. Do suterénu je
situována hlavní hrací plocha, nalezneme zde i bazén s whirpoolem a šatny
s hygienickými kabinami WC a sprchy.

Přístup k bazénu vede velice úzkou
chodbou. Například pro osobu nesoucí
malé dítě bude složité k bazénu dojít.
Bazén ani whirpool není přístupný pro
osoby s pohybovým omezením. Vstup
do bazénu je možný pouze po žebříku,
žádná jiná zařízení nejsou k dispozici,
jiná opatření nebyla navržena ani provedena. Na dotaz, jak se bude přístup
do bazénu řešit, paní místostarostka
doporučila, aby vozíčkáři do bazénu
skákali rovnou po hlavě!
Stavba a projekt zásadním způsobem
omezily použitelnost bazénu. Seniorům,
stejně tak jako rodičům s malými dětmi,
osobám se zdravotním postižením, ale
ani lidem po úrazech není vstup umožněn, ačkoliv plavání nebo rehabilitace
v bazénu je lékaři velice doporučována.
Opatření pro řešení přístupu do bazénu
jsou popsána v legislativě a realizace
těchto úprav je závazná.

Úzké chodby, rampy a nevhodně osazené dveře znemožňují a znesnadňují pohyb všem
návštěvníkům.
32

Šatny ani hygienická zařízení v suterénu nejsou řešeny tak, aby je mohly
využívat osoby se sníženou schopností pohybu. Nejsou dodržena závazná
pravidla pro řešení převlékacích kabin,
toalet nebo WC. Se stísněnými poměry ve sprchách budou mít potíže asi
i ostatní „zdraví“ návštěvníci haly. Vstupy do hygienických zařízení mají šířku
pouze 700 mm.
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Vnitřní prostory určené pro užívání
veřejností – 2. NP a půda
V patře nad restaurací v bývalé sokolovně je nově upravené ubytovací zařízení
pro sportovce, pokoje ani hygienická
zařízení neumožňují použití osobám
na vozíku. Na chodbě nalezneme bezbariérovou kabinu WC, ale sprchy ani
umývárna přístupné nejsou. V pokojích
jsou umístěné palandy. V tomto podlaží
nad vstupní halou s recepcí je umístěný
zrcadlový sál. Do druhého nadzemního
patra vede výtah. Velká místnost v podkroví bude sloužit k ubytování dětských
skupin, prostor ještě není vybavený
nábytkem. Hygienická zařízení nejsou
uzpůsobena pro užívání dětmi, například WC mísy jsou osazeny ve výšce
500 mm.
Propojení mezi školou a halou nebylo při mapování zpřístupněno, bezbariérovost podzemní chodby nelze
posoudit. Konzultantům NIPI BP, kteří
navštívili městskou halu, nebylo umožněno nahlédnout do všech prostor
přístupných pro veřejnost ani navštívit prostory pro zaměstnance. Navíc
vedení města neposkytlo dostatečný
časový prostor pro doměření a zmapování všech detailů rozlehlého komplexu haly. Pro tento článek byly vybrány

Vstup do bazénu je pouze po žebříku, na osoby se sníženou schopností pohybu projekt
nepamatoval.

a ilustrativně popsány pouze některé
z bariér, závad a nedodržení opatření, která zajišťují bezbariérové užívání
stavby pro všechny, je daleko víc.
Pozorný čtenář si po přečtení soupisu závad v přístupnosti asi položí
otázku: Jak je možné, že stavba, která získá prestižní cenu za architekturu, stavba, kterou prohlédli odborníci
a experti, nesplňuje v tolika bodech
platnou legislativu a neumožňu-

Sprchy v suterénu haly nejsou přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu, nejsou dodrženy dostatečné manipulační plochy, chybí madla, signalizace nouzového volání
a další vybavení.

je samostatné a bezpečné užívání
pro všechny návštěvníky? Proč není
městská hala přístupná pro všechny?
Jak mohla být taková stavba zkolaudovaná?
Tyto otázky a mnohé další položí
NRZP ČR na červnovém jednání Vládního výboru pro osoby se zdravotním
postižením. Vládní výbor se problematikou nepřístupnosti nových staveb a nedodržování stavebního zákona zabývá
již více než deset let. NRZP ČR zatím
vždy dostala ujištění, že k žádným pochybením nedochází, protože závady
v přístupnosti staveb nikdo nehlásí.
Odpovědi na otázky, ale také kroky,
které mohou zlepšit stávající stav, bude
NRZP ČR hledat rovněž na plánované
schůzce s veřejným ochráncem práv
na pracovní skupině k monitorování
a k nerespektování zásad bezbariérového užívání staveb. Také velice bedlivě budeme sledovat letošní ročník soutěže Stavba roku.
Pokud ve vašem okolí vznikla nová
stavba a domníváte se, že není bez bariér, uvítáme vaše podněty na adrese
d.lanzova@nrzp.cz. O zjištěných skutečnostech a dalším vývoji situace budeme naše čtenáře informovat v některém z dalších čísel časopisu Mosty. 
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OKÉNKO
DO PORADEN NRZP ČR
Zakoupil jsem motorové vozidlo za pomoci příspěvku na zvláštní pomůcku,
který mi poskytl Úřad práce. O další příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
motorového vozidla mohu Úřad práce
požádat po uplynutí sedmi let od vyplacení příspěvku. Vozidlo vlastním tři roky.
Mohu ho nyní prodat a pořídit si nové
na vlastní náklady?
Pokud vám byl Úřadem práce přiznán
příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla,
musíte toto motorové vozidlo vlastnit
a užívat po dobu 84 měsíců od vyplacení
příspěvku. Dle § 12 zákona 329/2011
Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, jste povinen vrátit poskytnutý příspěvek nebo jeho po34

měrnou část, pokud nebudete motorové
vozidlo po dobu 84 měsíců od vyplacení
příspěvku vlastnit a užívat. Skutečnost,
že jste přestal být vlastníkem motorového vozidla, jste povinen nahlásit Úřadu
práce do 8 dnů od doby, kdy tato skutečnost nastala. Úřad rozhodne o výši
poměrné části poskytnutého příspěvku,
kterou mu budete muset vrátit. Po vrácení poměrné části příspěvku budete
moci Úřad práce znovu požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla.
Z důvodu zhoršujícího se zdravotního
stavu se mnou zaměstnavatel ukončil
pracovní poměr. Přistoupil k tomu po obdržení lékařského posudku, na jehož
základě jsem se stal nezpůsobilým k vy-

konávané práci. Nejednalo se o pracovní
úraz ani o nemoc z povolání. Mám nárok
na odstupné, když jsem dostal výpověď
z pracovního poměru ze zdravotních důvodů? Zaměstnavatel ukončil můj pracovní
poměr výpovědí s dvouměsíční výpovědní
dobou.
Ve vámi popsaném případě vám bohužel odstupné nenáleží. Zákoník práce přiznává právo na odstupné těm
zaměstnancům, kteří ztratili zdravotní
způsobilost k vykonávané práci, ale
pouze za předpokladu, že se tak stalo
vlivem pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání. Zaměstnavatel postupoval
v souladu se zákoníkem práce, když
váš pracovní poměr ukončil výpovědí
s dvouměsíční výpovědní dobou.

PORADNA

Pečuji o svoji matku v seniorském věku,
které byl přiznán příspěvek na péči
ve III. stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby. Pracuji na plný úvazek,
což je pro mne s ohledem na každodenní péči o matku velmi náročné. Mohu
požádat svého zaměstnavatele o kratší
pracovní dobu z důvodu péče o matku?
Vámi popsanou situaci upravuje
v § 241 odst. 2 zákon 262/2006 Sb.,
zákoník práce. V uvedeném zákonném
ustanovení se uvádí: Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná
zaměstnankyně nebo zaměstnanec,
který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle
zvláštního právního předpisu považuje
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), ve stupni III (těžká závislost)
nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou
úpravu stanovené týdenní pracovní
doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Na základě citovaného ustanovení
vám doporučuji požádat vašeho zaměstnavatele o kratší pracovní dobu

nebo o jinou její úpravu s odůvodněním, že pečujete o osobu, které byl
přiznán příspěvek na péči ve III. stupni
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
K žádosti můžete přiložit rozhodnutí
Úřadu práce, kterým byl vaší matce příspěvek na péči přiznán. Zaměstnavatel
by měl vaší žádosti vyhovět, pokud mu
v tom nebudou bránit vážné provozní
důvody. Co je vážný provozní důvod,
bude záležet na konkrétní situaci vašeho zaměstnavatele (složení zaměstnanců, rozvržení jejich pracovní doby
a charakter vykonávané práce). Pokud
by zaměstnavatel vaší žádosti nevyhověl, měl by své rozhodnutí řádně odůvodnit.
Na Úřadu práce jsem žádal o poskytnutí příspěvku na péči. Nejsem spokojen
s tím, jak úřad o mé žádosti rozhodl.
Chtěl jsem se proti rozhodnutí odvolat,
ale druhý den po jeho doručení jsem
byl hospitalizován, a odvolání jsem tak
nestihl podat. Mám možnost odvolání
podat dodatečně?
Ve vámi popsaném případě se můžete
pokusit podat odvolání i přesto, že již
uplynula lhůta k jeho podání. Dle § 41
odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní-

ho řádu, je možné odvolání podat do 15
dnů ode dne, kdy pominula překážka,
jež vám bránila odvolání podat. Ve vašem případě to bude do 15 dnů od návratu z nemocnice. Bude však nutné,
abyste k samotnému odvolání, které
budete proti rozhodnutí Úřadu práce
podávat, připojil také odůvodněnou žádost o prominutí zmeškání lhůty. Jako
důvod žádosti o prominutí zmeškání
lhůty k podání odvolání uvedete svou
hospitalizaci v nemocnici. K žádosti
bude nutné doložit např. propouštěcí zprávu, v níž bude uvedeno, od kdy
do kdy vaše hospitalizace ve zdravotnickém zařízení trvala. Odvolání společně se žádostí o prominutí zmeškání
lhůty k podání odvolání budete podávat
na Úřad práce, který rozhodnutí o příspěvku na péči vydal. Úřad práce zašle
odvolání a žádost o prominutí zmeškání lhůty společně s dalšími dokumenty,
které jsou součástí spisu, na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude
o podaném odvolání a žádosti o prominutí zmeškání lhůty rozhodovat. Ministerstvo o opožděně podaném odvolání
může rozhodnout tak, že jej zamítne,
nebo věc vrátí Úřadu práce k novému
projednání. 
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TECHNOLOGICKÉ POMŮCKY
POMOHOU S DIAGNOSTIKOU
ZDRAVOTNÍHO STAVU
DÍTĚTE, ANIŽ BY VSTALO
Z POSTELE
Znát skutečný zdravotní stav dítěte je snem každého rodiče, hlavně ve chvíli, kdy je potřeba
například vstávat do školky. Každý rodič už jistě zažil pocit nejistoty, kdy byl přesvědčen, že
se dítěti prostě jen nechce vstávat anebo se snaží vyhnout se výmluvou na zdravotní stav
neoblíbené aktivitě. Jak mít ale čisté svědomí, když v žádném případě nechceme nic zanedbat?
Odpovědí může být technologická pomůcka Higo, která si právě hledá místo na českém trhu.
Jak celý systém funguje, jsme se zeptali Marka Jalůvky, spolumajitele distribuční společnosti
zdravotnické techniky ADYTON s.r.o.

M

arku, Higo je na českém trhu úplnou novinkou, začněme tedy tím, co to je
a k čemu slouží.
Higo je vysoce sofistikované diagnostické zařízení v minimalistickém provedení, jehož obsluhu zvládne každý.
Je určen především rodičům laikům,
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kteří se potýkají s tím, jak co nejrychleji a nejpřesněji zjistit aktuální zdravotní stav dítěte v pohodlí domova. Samozřejmě jej mohou použít i dospělí,
u dětí je ale častější problém s vlastní
diagnostikou. Higo je takový domácí
lékař do kapsy.

Na základě čeho dokáže zařízení diagnostikovat zdravotní stav dítěte?
Diagnostické zařízení provede rodiče celým procesem samovyšetření.
Samotný přístroj dokáže monitorovat
dech, tedy stav plic, stav sliznice krku,
uší, břicha, kůže i srdce, protože ob-

ZDRAVÍ

sahuje teploměr, stetoskop, otoskop,
krční „špachtli“ a kožní kamerku. To
vše je propojené s umělou inteligencí,
která pomocí sofistikovaných algoritmů
založených na dlouholetých studiích
odborníků z oblasti pediatrie určí, v jakém zdravotním stavu se dítě nachází.
Všechny tyto části jsou každý den využívány lékaři po celém světě, ale nikdo
je předtím nedokázal poskládat do tak
malého, ergonomicky příjemného,
snadno použitelného diagnostického
přístroje.
Jaká je přesnost diagnózy a jakým způsobem jsou data ze zařízení získávána?
Data jsou získávána senzory umístěnými na zařízení, které je automaticky
odesílá na online úložiště, kde je dle
určitých algoritmů vyhodnotí a připraví
pro lékaře. Lékař má tedy komplexní
informace, na základě kterých dokáže
ve většině případů určit diagnózu, aniž
by pacienta viděl. Pokud však nastane
situace, že se lékař potřebuje zeptat
na další detaily, případně pacienta vidět, je k dispozici videohovor. Ve chvíli, kdy se systém propojí s lékařem,
už přístroj informuje rodiče o zdravotním stavu dítěte. Lékař poté diagnózu
upřesní.

Dokáže odlišit průvodní projevy hysterického záchvatu od skutečného zdravotního
problému?
Ano, Higo dokáže rozpoznat, zda je dítě
nemocné a potřebuje lékaře.
Přesto, jedná se o krabičku
vyhodnocující data,
na které závisí
zdraví dítěte, skutečně se můžeme
na výsledky spolehnout?
Opravdu ano. Celý systém byl validovaný na obrovském množství dat a jeho
spolehlivost byla prokázána. Pokud by
se tak nestalo, nebylo by možné přístroj
uvést na evropský trh a mohu potvrdit,
že Higo je oblíbeným přístrojem již v několika vyspělých zemích Evropy.
Jakým způsobem tento produkt vstoupí
na trh český, plánujete například pilotní
projekt?
Ano, pilotní projekt zvažujeme, jen ještě
nemáme jasno, koho přesně oslovíme.
Bezpochyby je zapotřebí multidisciplinární přístup, a tak začneme v nejbližší
době oslovovat odborníky. Těším se,
protože věřím, že budou nadšení tak
jako jejich kolegové v zahraničí. 
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OSM STOVEK NOTEBOOKŮ
POMÁHÁ ZNEVÝHODNĚNÝM
DĚTEM
Úplné uzavření škol a distanční výuka byly pro mnoho dětských domovů
těžkou zkouškou. Některá zařízení měla notebooků nedostatek, jinde
jsou k dispozici technicky zastaralé. V řadě domovů počítače v poslední
době vlivem intenzivního používání dosloužily. Každý darovaný notebook
tak přispěje k tomu, aby se v konkrétním domově situace výrazně zlepšila
a děti se mohly kvalitně vzdělávat.

S

polečnost innogy na tuto situaci
rychle zareagovala a v jarních měsících
předala stovky notebooků dětským
domovům, pěstounským rodinám a rodinám v azylových domech. Technika
nově pomáhá s distanční výukou dětem, které neměly žádné počítačové vybavení nebo se potýkaly se zastaralou
technikou.
Ve spolupráci s partnerskou Nadací Naše dítě innogy vybavila organizace a rodiny napříč Českou republikou.
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Notebooky tak dorazily například do domovů v Ostravě, Kroměříži, Valašském
Meziříčí, Mariánských Lázních, Chebu,
Horním Slavkově, Vysoké Peci, Aši, Frýdlantu, Tisé, Radkově, Příbrami, Unhošti nebo třeba v Dolních Počernicích.
„Vyřazenou techniku jsme předávali
i v minulosti, nikdy ale v takovém rozsahu a v takovém období, kdy vzdálená komunikace je doslova nutností.
Celý proces obměny naší počítačové
techniky jsme urychlili, abychom pomohli v okamžiku, kdy to dává smysl,“
řekl CEO skupiny innogy Tomáš Varcop.
„Jsme velmi aktivní ve finanční podpoře potřebných skupin. V tomto případě
jsme ale rychle našli další možnost, jak
využít naše zdroje, a připravili jsme předání techniky v hodnotě více než 3,5
milionu korun,“ dodal Tomáš Varcop.
Notebooky, které innogy předala, jsou
vybaveny nejnovějším operačním systémem, důkladně prověřeny a připraveny k okamžitému použití. Odborníci
z innogy navíc ve volném čase pomáhali
některým příjemcům i se spuštěním,

instalací dalšího potřebného softwaru
a řešili i další technickou pomoc.
„Potřeba výpočetní techniky je
v současné době opravdu velmi akutní. Rodiny i domovy se potýkají nejen
s nedostatkem prostředků na pořízení
potřebného vybavení, ale často také
s jeho nedostatkem na trhu,“ řekla
výkonná ředitelka Nadace Naše dítě
PhDr. Iva Kozáková a dodala: „Nabídka
našeho dlouhodobého partnera innogy
přišla v nejvhodnějším možném okamžiku. Jsme zahlceni požadavky na pomoc s vybavením ze strany dětských
domovů a pěstounských rodin. Tisíce
dětí, včetně těch znevýhodněných, jsou
odkázány na vzdálenou výuku a bez
potřebného vybavení jejich vzdělávání
velmi trpí.“
S Nadací Naše dítě innogy spolupracuje už 15 let. V rámci tohoto dlouhodobého partnerství firma pomohla
dětským domovům, rodinným centrům
a dětem v sociálně znevýhodněných
rodinách částkou dosahující téměř 40
milionů korun. 
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STALI JSTE SE OBĚTÍ
TRESTNÉHO ČINU Z DŮVODU
SVÉHO ZDRAVOTNÍHO
POSTIŽENÍ?

ŘEKNĚTE NÁM TO PROSÍM

Násilí na lidech se zdravotním postižením je závažným tématem, o kterém zatím v Česku mnoho
nevíme. Ze zahraničních výzkumů plyne, že je mezi lidmi s postižením poměrně časté – podle
některých studií dokonce častější než mezi lidmi bez postižení.

N

edostatek informací o útocích
na lidi se zdravotním postižením má
závažné důsledky – neexistuje dostatečná právní ochrana, není nastavena
odpovídající podpora ze strany policie,
organizace poskytující pomoc obětem
nemají přizpůsobené služby lidem s postižením.
Nevládní organizace In IUSTITIA proto zahájila rozsáhlý on-line výzkum, se
kterým můžete pomoct právě vy. Nejde o výzkum pro výzkum. Jeho poznatky poslouží ke zviditelnění tématu násilí
vůči osobám se zdravotním postižením
či při návrhu změny trestního zákoníku
a praxe policie a soudů.
Zúčastněte se výzkumu a vyplňte prosím dotazník na stránkách
www.in-ius.cz.
Výzkum je určen lidem se zdravotním postižením, kteří jsou starší 15 let
a žijí v Česku. A to i těm, kteří se terčem
násilí nestali. Dotazník je možné vyplnit
ve dvou variantách: základní a zjedno-

dušené, vypracované ve spolupráci se
Společností na podporu lidí s mentálním postižením. Prosíme vyplňte jej,
i když jste se obětí násilí nestali, důležitá jsou pro nás srovnávací data.
Jaké podoby má násilí vůči lidem
se zdravotním postižením?
Násilí nemá jen fyzickou formu. Lidé
se zdravotním postižením mohou čelit
šikaně, ponižování, výsměchu, zastrašování, vyhrožování nebo poškozování
majetku. Také se setkávají se sexuálním a ekonomickým násilím, kdy jsou
jim odebírány peníze, zdravotní pomůcky či léky. Část násilí na lidech se zdravotním postižením je předsudečně motivována. To znamená, že je pachatelé
napadají proto, že je považují za jiné,
divné či méněcenné. Kdyby lidmi s postižením nebyli, pachatelé by na ně neútočili.

bo přímo na webu www.in-ius.cz.
V případě dotazů nám můžete napsat na Facebooku anebo na e-mail
monitoring@in-ius.cz.
Setkali jste se s námi z důvodu svého zdravotního postižení? Poskytujeme
sociální a právní poradenství na tel.
773 177 636 nebo poradna@in-ius.cz
pro Čechy či na tel. 773 177 104 či
poradna.brno@in-ius.cz pro Moravu
a Slezsko. 

Dotazník je dostupný prostřednictvím QR kódu v tomto článku ane39

mosty 3|2021
TEXT: Petr Šťáhlavský
FOTO: archiv ČD

LÉTO SLIBUJE MNOHO
ZÁŽITKŮ, NA CESTY
LZE BEZPEČNĚ VYRAZIT
I VLAKEM
Pokles nových případů nákazy nemocí COVID-19 v jarních měsících, postupující očkování obyvatel
u nás i v zahraničí a postupné rozvolňování protiepidemických opatření dává naději na vcelku
normální léto. Konečně se můžeme vydat za zážitky, poznáním, rekreací i rehabilitací bez velkého
rizika, že bychom se mohli nakazit zákeřným koronavirem. Jednou z možností jak opustit čtyři
stěny našich bytů a vyrazit za lepší náladou a zdravím do přírody, do lázní nebo prostě jen tam,
kde je nám příjemně nebo kde jsme ještě nebyli, je železnice. Přitom i cesta vlakem může být cíl.

„D

o léta obnovíme provoz všech
vlaků jako za běžné situace. Všechna
omezení provozu, která byla způsobena
protiepidemickými opatřeními v uplynulých měsících tak skončí. K normálu
se vrátí také řazení souprav. Díky tomu
je znovu možné vyrazit na prázdninové
cesty u nás i do zahraničí bez překážek,
a to obrazně i doslovně. V plném rozsahu totiž znovu zajišťujeme provoz vozů
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a vlaků vybavených pro cestování osob
na vozíku,“ informuje Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých
drah pro obchod.
Bez bariér do lázní i do hor
České dráhy vypravují v letošním roce
skoro 5 000 bezbariérových spojů
na různých linkách, od páteřních expresů po regionální spoje. Bezbariéro-

vým vlakem se lze vydat jak do větších
měst, tak do mnoha zajímavých turistických lokalit v horách.
Zajímavým cílem může být třeba
Harrachov v Krkonoších, kde se nachází také několik tras vhodných pro
putování lidí na vozíku a ti odvážnější a sportovně zdatnější se se svými
přáteli vydají třeba i na náročnější horskou túru. České dráhy vypravují z Li-

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI

berce přes Jablonec nad Nisou do Tanvaldu, Kořenova a Harrachova všechny
spoje jako bezbariérové. Jezdí zde moderní soupravy RegioSpider a díky rekonstrukci mnoha stanic a zastávek
na této trati je zde cestování skutečně
snadné. Výlet vlakem po této trati patří také k oněm zmíněným cílům. Přejedete legendární kamenný viadukt
ve Smržovce, naší nejstrmější železnici z Tanvaldu do Kořenova a přes 900
metrů dlouhý Polubenský tunel.
Bezbariérová souprava jezdí o víkendech také z Ústí nad Labem na hřeben Krušných hor na Moldavu, a dokonce několikrát denně po celý týden
z Karlových Varů do Nejdku, Perninku
a Potůčků na jihozápadě stejného
pohoří. „Bezbariérové soupravy jezdí
také na obou důležitých tratích okolo
Českosaského Švýcarska, z Děčína
přes Schönu a Dolní Poustevnu nebo
přes Benešov nad Ploučnicí a Jedlovou do Rumburku. Přestože mnohé
zdejší stolové hory a strmé stezky
není snadné pro osoby se zdravotním
handicapem zdolat, je stále dost míst,
kam se dá bez obav vyrazit. A třeba
cesta vlakem labským kaňonem mezi
pískovcovými stěnami může být nezapomenutelný zážitek,“ upozorňuje Jiří
Ješeta.
Železnice doveze cestující také
do mnoha více či méně známých lázní. To dokládají i slova Jiřího Ješety:
„Dvakrát denně jezdí Pendolino z Ostravy a Olomouce do Mariánských Lázní.
Jeden z vlaků končí jízdu ve Františkových Lázních a druhý v Karlových Varech. Výhodou je, že cestou ze severu
Moravy napříč celou republikou nemusíte nikde přesedat. V opačném směru
je však u jednoho ze spojů Pendolino
nutné na pražském hlavním nádraží
přestoupit. Z Prahy přes Plzeň do Mariánek a Chebu pak jezdí naše bezbariérové expresy dokonce každé dvě
hodiny. V Mariánských Lázních nebo
v Chebu se dá přestoupit na regionální
bezbariérové spoje do mnoha lázeňských míst v celém legendárním lázeňském trojúhelníku. Každé dvě hodiny
jezdí také bezbariérové rychlíky z Prahy
do Teplic, Ostrova nad Ohří, kde jsou ne-

daleko lázně Jáchymov, a do Karlových
Varů. V průběhu letošního roku na obě
tyto linky do Chebu plánujeme nasadit
zbrusu nové soupravy s luxusním vybavením také pro osoby s handicapem, ať
už jsou to spoluobčané pohybující se
na vozíku, nevidomí a slabozrací nebo
neslyšící.“
Další vlaky s přístupnými vozy pro
osoby na vozíku míří například z Prahy
přes celou republiku do lázní Luhačovi-

ce, bezbariérové regionální spoje jezdí
do Velkých Losin, Poděbrad, Konstantinových Lázní a noha dalších míst.
Za hranice všedních dní
Obnoven byl také mezistátní provoz.
České dráhy se svými zahraničními
partnery nabízejí cestování osobám
na vozíku na všech frekventovaných
linkách i na mnoha přeshraničních regionálních tratích. V důležitých že-
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lezničních uzlech za hranicemi lze pak
přestoupit na další vlaky, které zájemce
dovezou do různých cílů v Evropě.
„Naše mezistátní vlaky nabízejí pohodlné cestování v bezbariérových
vozech do všech významných měst
v našem okolí. Jen namátkou lze jmenovat třeba Drážďany, Berlín, Mnichov,
Linec, Vídeň, Varšavu, Krakov, Bratislavu nebo Budapešť. Jsou to zajímavá
města pro kratší pobyty i pro trávení
celé dovolené. Turisté v nich mohou
navštívit zajímavá muzea, památky, ale
třeba i zahrady nebo lázně. Jsou to také
významné přestupní uzly. Například
ve Vídni a Linci lze přestoupit na vlaky
Railjet do Tyrolska a Švýcarska, v Drážďanech na rychlovlaky ICE do Frankfur-
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tu nad Mohanem a v Berlíně na expresy do Hannoveru nebo Amsterdamu,“
představuje z velké nabídky jen pár destinací Jiří Ješeta.
Snadno dostupné bezbariérovými
vlaky je také Slovensko. Do Bratislavy, Nových Zámků nebo Štúrova, tedy
do oblasti s mnoha termálními koupališti, míří z Prahy a Brna každé dvě
hodiny vlaky EC Metropolitan. Do Popradu v podhůří turisty vyhledávaných
Tater míří zase vlak SC Pendolino Košičan. „Tatry nebo termální koupaliště
na severu Slovenska mohou být zajímavou prázdninovou destinací i pro
lidi s různými zdravotními handicapy.
Cesta vlakem je pak nejlepší variantou. Pendolino tam z Prahy dojede
za šest a tři čtvrtě hodiny, což je nejrychlejší možnost. Spoj navíc zastavuje taky v Kolíně, Pardubicích a má několik zastávek na Moravě, takže cesta
je rychlá a snadná z velké části republiky. Z Popradu do tatranských letovisek lze využít smluvní dopravu nebo
tamní električku – úzkorozchodnou
dráhu s moderními nízkopodlažními
vozy,“ říká Jiří Ješeta.
Existuje ale také řada přeshraničních regionálních bezbariérových spojů. Například z Liberce a Tanvaldu se
lze vydat do polské Szkalrske Poreby
nebo na Chebsku jezdí vlaky do Bad
Brambachu, Selbu nebo Zwickau.

Za párou nejen do Lužné
u Rakovníka
Vlak nemusí být jen dopravní prostředek. Vlak může být také cíl. Nejedná se
přitom pouze o jízdy po romantických
tratích v údolích řek nebo na horách.
Mimochodem, projeli jste si už třeba
legendární Posázavský pacifik, svezli
se pověstným vlakem na Dobříš nebo
na sever Prahy úzkým vltavským kaňonem třeba do Kralup nad Vltavou nebo
do Nelahozevsi? Pokud ne, určitě byste
to měli dohonit. Cílem mohou být také
historické soupravy.
„České dráhy vlastní a provozují muzejní depo v Lužné u Rakovníka
v překrásném kraji křivoklátských lesů.
Samotná rotunda, kde jsou schované
parní stroje, je obklopena vzrostlým
lesem. V této romantické atmosféře se
lze seznámit s historií železnice a vidět
stařičké parní i modernější dieselové
a elektrické lokomotivy, různé osobní vagóny a dokonce úzkorozchodku.
Na malé průmyslové drážce se konají
pravidelně jízdy a ve vybrané termíny
zde dýmá i některá z parních lokomotiv, se kterou se konají krátké projížďky po depu a sousední stanici,“ láká
na návštěvu muzea Jiří Ješeta.
I když je pohyb přes koleje pro osoby na vozíku téměř nemožný, je železniční muzeum snadno přístupné. Pro
ty, co nepřijedou vlakem, jsou nedaleko vstupu vyhrazena parkovací místa. Do areálu se vstupuje moderním
bezbariérovým pavilonem a po celém
areálu jsou zpevněné cesty a přechody přes koleje z betonových panelů
nebo ze šotoliny. Na vozíku se tak dá
dostat až do těsné blízkosti točny nebo
do rotundy s historickými stroji. Samozřejmostí je také bezbariérové sociální
zařízení.
České dráhy nabízejí v turistické sezoně také řadu nostalgických jízd s historickými lokomotivami a vozy. „V minulosti se na vozíčkáře nemyslelo stejně
jako dnes a historická vozidla nejsou
pro jejich cestu upravená, ale přesto se
najde v řadě případů nějaká možnost,
jak s pomocí silných přátel takové překážky zdolat a zažít něco neobyčejného,“ dodává na závěr Jiří Ješeta. 
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FOTO: Správa železnic

BEZBARIÉROVÁ
PŘÍSTUPNOST
REKONSTRUOVANÝCH
VÝPRAVNÍCH BUDOV
SPRÁVY ŽELEZNIC
Od roku 2016, kdy byly na základě prodeje části podniku převedeny výpravní budovy z Českých
drah na Správu železnic, dochází k jejich postupné rekonstrukci. Ta probíhá tak, aby budovy byly
bezbariérové, tedy přístupné i pro cestující s omezením pohybu či orientace. V současné době
vrcholí například rekonstrukce výpravních budov ve stanicích Třebíč, Strakonice a Křižanov,
naplno se již rozběhla renovace rozsáhlého objektu v Českých Budějovicích, začínají také práce
na plzeňském hlavním nádraží.

R

ekonstrukce ve stanici Třebíč, která
probíhala od loňského roku, je v současné době již stavebně dokončena.
Jsou zde provedeny veškeré úpravy potřebné ke splnění bezbariérovosti staveb, což je patrné z doložených fotografií doplněných popisem těchto úprav:
Ve stanici Třebíč vznikl bezbariérový
vstup z boční strany výpravní budovy
(foto 1), kde dva schody doplňuje šikmá rampa. Pro orientaci nevidomých
cestujících je nad vstupem do budovy
instalován orientační hlasový majáček,
který po spuštění povelovým vysílačem
hlasově navádí nevidomého cestujícího
k hlavním cílům ve stanici. Na fasádě
budovy je umístěna informační elektronická tabule, kde jsou informace o odjezdech vlaků.
Bezbariérový přístup na nástupiště
byl vybudován již v dřívějších letech –
do podchodu a na nástupiště lze využít
výtahy. Vstup do podchodu k nástupištím je vedle výpravní budovy (foto 2).
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Foto 1: Stanice Třebíč – pohled na boční vstup do výpravní budovy

Uvnitř haly je vedle východu k nástupištím umístěn informační monitor
ve výšce 160 cm nad podlahou, který
rovněž zobrazuje odjezdy vlaků (foto 3).

Toto umístění je přizpůsobeno cestujícím, kteří vidí pouze na krátkou vzdálenost a potřebují mít informace ve výšce
očí.

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

Ve výpravní budově jsou zrekonstruovaná WC, a to včetně bezbariérového pro cestující na vozíku (foto 4 a 5).
Na vstupních dveřích do jednotlivých
oddílů WC jsou instalovány pro potřeby
nevidomých cestujících hmatné štítky
nad klikou dveří pro rozeznání příslušného WC hmatem (foto 6).
Prodejní okénka jízdenek jsou přizpůsobena osobám pohybujícím se
na vozíku – jsou opatřena předsunutým pultem pro umožnění podjezdu
vozíku a sníženou částí pro možnost
manipulace s penězi. Výdej jízdenek je
upraven také pro nedoslýchavé osoby
– je vybaven indukční smyčkou a označen mezinárodním symbolem.
V současné době probíhají také rekonstrukce výpravních budov ve stanicích Strakonice a Křižanov, které
budou v dohledné době dokončeny.
V obou případech budou ve výsledku provedeny takové úpravy, aby bylo
umožněno odbavení všech cestujících,
tedy i osob s omezením pohybu a orientace. Ve stanici Strakonice jsou již nyní
nástupiště provedena v normové výšce
a bezbariérový přístup na ně je zajištěn
podchodem a výtahy.
V rámci stavby přestupního terminálu ve stanici Strakonice (plánované
dokončení je letos v červnu nebo červenci) probíhá rekonstrukce výpravní
budovy, což představuje zřízení následujících bezbariérových úprav:
b
 ezbariérový vstup do budovy pomocí vyrovnávací rampy;
s
 amostatné bezbariérové WC (společné pro muže a ženy);
b
 ezbariérová pokladna se sníženým
pultem a s indukční smyčkou pro nedoslýchavé;
o
 rientační hlasový majáček pro nevidomé nad každými vstupními dveřmi (z přednádraží, od autobusového
terminálu a od kolejiště);
 informační elektronické tabule a monitory s informacemi o odjezdech
vlaků umožňující hlasový výstup
po spuštění povelového vysílače nevidomého cestujícího.
Obdobné bezbariérové úpravy budou provedeny i v rámci právě dokončené opravy výpravní budovy ve stanici

Foto 2: Stanice Třebíč – pohled od autobusového terminálu na výpravní budovu. V popředí je zastřešený vstup do podchodu se schodištěm a výtahem. Za tímto objektem se
nachází boční vstup do výpravní budovy s bezbariérovou rampou.

Foto 3: Stanice Třebíč – východ z budovy k nástupišti

Křižanov. Stavba navazuje na již provedenou rekonstrukci kolejové části
stanice. Ve výsledku je zřízen pro cestující úrovňový (bezbariérový) příchod
z přednádraží do podchodu k nástupištím, přičemž nad vstupem do podchodu je instalována elektronická tabule
s informacemi o odjezdech vlaků,
Foto 4: Stanice Třebíč – pohled na část
vybavení bezbariérového WC ve výpravní
budově: sklopné zrcadlo a umyvadlo umožňující podjezd vozíku
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Foto 5: Stanice Třebíč – dveře na WC ve výpravní budově jsou opatřeny zevnitř madlem, aby je mohla zavřít osoba pohybující
se na vozíku

Foto 6: Stanice Třebíč – dveře na bezbariérové WC ve výpravní budově: nad klikou je
hmatný štítek s reliéfním písmem a piktogramem a informacemi v Braillově písmu

která umožňuje i hlasový výstup pro nevidomé cestující. Nad vstupem do podchodu je rovněž instalován orientační
hlasový majáček pro navedení nevidomých cestujících k jednotlivým nástupištím. Výsledkem stavebních úprav
výpravní budovy jsou:
2
 bezbariérová WC (tj. samostatné
bezbariérové WC pro muže a pro
ženy);

b
 ezbariérová pokladna se sníženým

Foto 7: Stanice Třebíč – výdejna jízdenek
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pultem pro umožnění podjetí vozíku;
 informační elektronická tabule o od-

jezdech vlaků umožňující hlasový výstup pro nevidomé cestující.
V současné době byla zahájena
rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Plzeň hlavní nádraží (plánované
dokončení je v listopadu 2023). I zde
budou provedeny bezbariérové úpravy,

které budou navazovat na již provedenou rekonstrukci nástupišť.
Budova bude vybavena bezbariérovými orientačními hlasovými majáčky
na všech vstupech do budovy, resp.
fráze ve stávajících majáčcích budou
změněny tak, aby odpovídaly nově provedeným dispozičním změnám v budově. Nové eskalátory spojující horní
a spodní halu budovy budou opatřeny
orientačními hlasovými majáčky, které podávají potřebné informace nevidomým osobám o pohybu eskalátorů
nahoru či dolů. Bude také instalován
nový výtah spojující dolní a horní halu
budovy.
Dále budou zřízeny bezbariérové pokladny včetně vybavení indukční smyčkou pro nedoslýchavé. Ve spodní hale
vzniknou nové toalety pro cestující, kde
bude rovněž bezbariérové WC, společné pro muže a ženy. Stávající elektronické informační tabule s odjezdy vlaků
budou v prostoru spodní haly doplněny
o dva informační panely (prvky stojící
na podlaze haly s informacemi do výšky
160 cm), které rovněž umožňují hlasový výstup pro nevidomé cestující.
Rovněž byla zahájena rekonstrukce výpravní budovy ve stanici České
Budějovice, která navazuje na již provedenou celkovou přestavbu kolejové
části včetně nástupišť. V rámci rekonstrukce informačních systémů pro cestující budou v celé stanici (tj. v budově,
v podchodu i na nástupištích) osazeny
elektronické informační tabule s odjezdy vlaků, které umožní hlasový výstup
pro nevidomé.
V rámci rekonstrukce budovy budou
provedeny další bezbariérové úpravy:
b
 ude zřízen nový bezbariérový vstup
z boku budovy;
 v stupy do budovy budou opatřeny
orientačními hlasovými majáčky pro
navedení nevidomých cestujících;
b
 ude provedena bezbariérová úprava výdeje jízdenek;
d
 ojde k rekonstrukci stávajících toalet se zřízením dvou bezbariérových
WC (tj. samostatného bezbariérového WC pro muže a pro ženy). 

PEUGEOT 208

Benzinový, dieselový i elektrický motor
Peugeot i-Cockpit® 3D – poloautonomní řízení –
automatická 8st. převodovka

Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto je pouze ilustrativní. *Pětiletá značková
záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.
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FOTO: OrCam

ASISTENČNÍ POMŮCKA
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
ORCAM MYEYE VYLEPŠENA
O PŘELOMOVÉ FUNKCE
ZALOŽENÉ NA UMĚLÉ
INTELIGENCI

NOSITELNÉ ZAŘÍZENÍ NYNÍ DOKÁŽE
UŽIVATELE NAVÁDĚT V TEXTU
I PROSTOREM

Společnost OrCam Technologies, přední výrobce asistenčních zařízení poháněných umělou
inteligencí, představuje přelomová vylepšení svého přístroje OrCam MyEye. Nejsofistikovanější
nositelná pomůcka pro nevidomé a slabozraké na světě se tímto dostává na zcela novou úroveň
jí poskytovaných funkcí. Vylepšení zahrnují výkonnější procesor a výrazně prodlouženou výdrž
baterie, ale především lze nyní zařízení ovládat pomocí anglických nebo německých hlasových
příkazů. Všechny další funkce české verze zařízení OrCam MyEye fungují ve třech jazycích:
češtině, němčině a angličtině.

L

ehký přístroj o velikosti prstu nejenže přečte tištěný text z jakéhokoli povrchu včetně obrazovek chytrých telefonů a počítačů, ale také poznává tváře
a identifikuje barvy, bankovky a zboží
v obchodech na základě jeho čárových
kódů. Nejnovější verze OrCam MyEye
obsahuje nový procesor, který výrazně
zkracuje dobu odezvy na uživatelská
gesta i znatelně zrychluje další funkce,
například zapínání zařízení. Přístroj má
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nyní praktičtější kryt a jeho baterie vydrží o 25 procent déle, či dokonce dvakrát tak dlouho v závislosti na tom, jak
je zařízení provozováno.
Klíčovým vylepšením přístroje je
schopnost reagovat na intuitivní hlasové příkazy, což umožňuje novou funkci
Smart Reading využívající pokročilé
technologie počítačového vidění a porozumění přirozenému jazyku (NLU)

vyvinuté společností OrCam. Algoritmy,
které řídí funkci inteligentního čtení,
jsou aktivovány hlasem uživatele. Porozumí požadavkům uživatele, načtou
příslušné informace a přečtou požadovaný text uživateli během několika
sekund. To umožňuje vyhledat v textu
určité slovo, ze stránky novin přečíst
pouze titulky článků, strukturovaně
přečíst jídelní lístek, na letáku najít telefonní číslo a podobně.

ASISTENČNÍ POMŮCKY

Další nová funkce s názvem Orientace pomáhá uživateli navigovat prostorem tím, že mu oznamuje předměty
ve vzdálenosti 2 až 10 metrů a dokáže
uživatele k nim nasměrovat. Tato funkce, která je v současné době v beta
verzi, dává upgradovanému zařízení
schopnost identifikovat dveře, židle,
stoly, šálky, stoupající schody i počítačové a televizní obrazovky. Stejně jako
inteligentní čtení je tato funkce ovšem
zatím k dispozici pouze v angličtině
a němčině.
„Naším cílem je pomocí sofistikovaných technologií pomáhat lidem
se zdravotním postižením při každodenních činnostech, při studiu nebo
v práci, což jim dává větší nezávislost
a soběstačnost. Nové funkce OrCam
MyEye představují další velký skok
vpřed v tomto směru. Významně zlepší
kvalitu života lidí se zrakovým postižením, a to měrou, jakou si člověk s plně
funkčním zrakem jen stěží dokáže
představit,“ říká Jan Cejthamr, zástupce společnosti OrCam Technologies
na českém trhu, a dodává: „Aby byla
tato průkopnická technologie přístupnější všem, kdo ji potřebují, zapůjčila
společnost OrCam Technologies dvanáct zařízení střediskům Tyfloservis,
o.p.s., kde bude možné si po předchozí domluvě OrCam MyEye vyzkoušet
v praxi a získat informace, jak zažádat
o příspěvek na zvláštní pomůcku přes
Úřad práce ČR."
Tyfloservis, o.p.s., případně Jana
Cejthamra, manažera OrCam Technologies pro Českou republiku, je možné kontaktovat a domluvit si osobní
schůzku, na které se zájemci mohou
seznámit s českou verzí zařízení OrCam MyEye osobně. Kontakty na krajská ambulantní střediska Tyfloservisu,
o.p.s., najdete na internetových stránkách www.tyfloservis.cz/kontakty.
Nově je možné si OrCam zapůjčit
i v Půjčovně kompenzačních pomůcek
a sportovního vybavení Nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna otevírá
dveře všem lidem s těžkým zrakovým

postižením a kombinovaným zrakovým
postižením a lidem o zrakově postižené
pečující. Služeb půjčovny budou moci
využít i neziskové a příspěvkové organizace, školy a školská zařízení pomáhající lidem s těžkým zrakovým postižením.
„Díky podpoře dárců Světlušky můžeme přispívat na pořizování nových
kompenzačních pomůcek i vybavení
pro sport zrakově postižených, ale jsou
situace, kdy nová pomůcka problém
neřeší, případně řeší, ale příliš
pozdě či příliš draze. Půjčovna
nabídne řešení zejména pro
ty, kteří například lupu,
počítač a telefon se speciálním softwarem potřebují dočasně a kteří
si pomůcku potřebují
v klidu vyzkoušet, než
se rozhodnou pro její
pořízení,“ uvádí ředitelka Nadačního
fondu
Českého
rozhlasu Gabriela
Drastichová.

ma, pouze za jednorázový příspěvek
na údržbu, a to na dobu až dvanácti
měsíců. Výpůjčka sportovního vybavení bude zpoplatněná, stále ale tak,
aby na sportovní zábavu dosáhl každý. Půjčovna má celorepublikovou působnost, pomůcky rozváží i sváží zpět
do půjčovny bezplatně kurýrní služba.
Více informací na www.svetluska.net/
pujcovna. 

Pomůcky, které jsou obvykle
velmi finančně
náročné, si
klienti mohou
zapůjčit zdar49
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TEXT: ERÚ

NA CO SE NÁS LIDÉ
PTAJÍ?
Když máme potíže s dodavatelem energií, můžeme se obrátit na Energetický regulační úřad
(ERÚ). Jen za minulý rok na ERÚ zavolalo, napsalo nebo dorazilo osobně více než 13 tisíc
spotřebitelů. Na co se ptají nejčastěji, na co si stěžují? Pojďme se společně podívat na pět
nejčastějších dotazů. Při troše štěstí a nabytých znalostí se vyvarujeme chyb, které by nás
s velkou pravděpodobností přivedly do potíží.

N

a 13 tisíc spotřebitelských podání
za jediný rok. Je to málo, nebo moc?
Když si spočítáme, že loni změnilo
dodavatele energií téměř 650 tisíc zákazníků, přičemž problémy se nejčastěji vážou právě na změnu dodavatele,
13 tisíc podání nepůsobí jako velké
číslo.
Je to ale poměr reálný? Zkušenosti
ERÚ napovídají, že spíše ne. Řada lidí
se nikdy neozve, zaplatí pokutu a mlčí.
Další volají na Českou obchodní inspekci nebo spotřebitelským sdružením.
Ve skutečnosti tak poškozených spotřebitelů může být mnohonásobně víc. Jak
se bránit proto ukážeme na pěti nejčastěji řešených tématech.
Kdo je můj dodavatel?
Loňský „vítěz“ v žebříčku dotazů a stížností je znovu na první příčce. Říkáte
si, jak je možné, že lidé nevědí, kdo
jim energie dodává? Stát se to může
snadno, když dáme svolení ke změně
dodavatele, nad kterou nemáme sami
důslednou kontrolu.
Typicky za takovou změnou bude
stát zprostředkovatel, který se o nás
má postarat, ať už si říká poradce, aukce nebo energetický konzultant. Bohužel, praxe je spíš taková, že po podpisu plné moci už se leckdy nedozvíme,
jak s naším podpisem bylo nakládáno.
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Rozhodně není výjimkou, že o uskutečnění změny dodavatele se spotřebitel
dozvídá až z uvítacího dopisu, kterým
se ho nový dodavatel ujímá.
Teprve v tu chvíli se spotřebitel začne vyptávat, co se vlastně stalo, proč
se mu dodavatel mění a kdo za to
může. Smutnou pravdou je, že na vině
je jeho vlastnoruční podpis, nad kterým
dotyčný ztratil kontrolu. Délka plných
mocí v energetice totiž není nijak omezena. Zatím. Změnit by to měla novela
energetického zákona. Dosud ale platí,
že pokud někomu podepíšeme plnou
moc, respektive souhlas s převodem
k novému (libovolnému) dodavateli,
může takový podpis klidně použít až
po několika letech.
Jaká je nejlepší obrana? Jednoduchá a logická. Plné moci podepisujme
jen s nejvyšší obezřetností, pouze důvěryhodným osobám. Zmocňujete-li někoho, aby jednal za vás, musí si důvěru
zasloužit.
Zprostředkovatelé, aukce, poradci
Problémem vůbec nejčastějším jsou
u zprostředkovatelů závazné přihlášky do aukcí, které vévodí neformálním
žebříčkům stížností přinejmenším tři
roky. Princip je jednoduchý. Ozve se
nám telefonista nebo na nás zazvoní
podomní prodejce s neodolatelnou

nabídkou. Energie zdražují, on má
ale řešení, jak můžeme ušetřit. Říká
se mu energetická aukce. Nic není
závazné, vše si můžeme rozmyslet dodatečně.
Nabídka má jen jeden háček, potřeba je hned podepsat přihlášku do aukce nebo ji odsouhlasit po telefonu.
Často se přidá ještě přesvědčování,
že celou aukci zastřešuje obec nebo
že je posílá některý ze státních úřadů.
Problém je, že to jsou lži, v lepším případě polopravdy. Přihláška, rozumějme smlouva, samozřejmě závazná je,
jakmile ji podepíšeme. Pokud jsme ji
uzavřeli distančně, máme ještě šanci
na odstoupení do 14 dnů od podpisu.
Po uplynutí této lhůty už ale jako spotřebitelé taháme za kratší konec provazu.
Co se bude dít dál? Proběhne aukce neaukce, ve které vůbec není jasné, proč zvítězil dotyčný dodavatel.
Ten ke všemu může být dražší než náš
současný obchodník s energiemi. Jenomže smlouva nám nezaručuje nic.

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Zato zprostředkovatele chrání víc než
dostatečně. Kdybychom s vítězným
dodavatelem odmítli uzavřít smlouvu,
pořadatel aukce nám vystaví pokutu –
tři, pět nebo i více tisíc korun. Za každé
přihlášené odběrné místo, samozřejmě. Pokud jsme tedy chtěli soutěžit dodavatele na plyn i elektřinu, pokuta se
násobí dvěma. Přidá-li se chata a chalupa, další tisíce naskakují.
Pozor si navíc musíme dát na to,
že smlouvy se zprostředkovateli bývají
uzavírány na dobu určitou, a to dobu
dosti dlouhou. Ani desetileté smlouvy nebývají výjimkou. Co to znamená?
Například to, že si deset let nemůžeme
vybrat dodavatele sami, protože jsme

zprostředkovateli podepsali exkluzivitu.
Jakmile bychom si dodavatele zvolili
bez jeho přičinění, opět bychom se dočkali pokuty.
Ano, někdy existují cesty, jak se
z nevýhodné smlouvy dostat i po podpisu. Žádná ale není stoprocentní, nářků napálených spotřebitelů vyslechne
ERÚ desítky za každý den. Snad se to
zlepší po přijetí novely energetického
zákona, která by měla zprostředkovatele přinutit, aby se registrovali na ERÚ
a úřad nad nimi konečně bude mít
i kompetence, které dodnes postrádá.
Ani pak se ale trh nevyčistí hned. Nejlepší radou je tak zprostředkovatelům
nic nepodepisovat a obecně si hlídat,

pod jaký papír připojíme svůj podpis. To
platí nejenom v energetice.
Vyúčtování je plné chyb nebo
nepřišlo vůbec
Kde se počítá, tam může dojít k chybě.
Vyúčtování energií není výjimkou. Někdy spotřebitel rozporuje naměřenou
spotřebu, jindy se mu nezdá jednotková cena, která neodpovídá sjednanému produktu, nebo dodavatel špatně
vytyčil zúčtovací období a sedět nemusí
ani zúčtování záloh. A to nehovoříme
o případech, kdy nám vyúčtování nedorazí vůbec.
Předně, ne vždy jde o chybu dodavatele, právě v této kapitole stížnosti
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často vycházejí z nepochopení. Týká
se to především naměřené spotřeby.
Zákon totiž umožňuje spotřebu dopočítat na základě odhadu, zatímco fyzický
odečet musí proběhnout jen jednou
za několik let. Ne vždy tedy údaje ve vyúčtování budou přesně odpovídat tomu,
co vidíme na elektroměru. Pokud nám
stanovení spotřeby odhadem nevyhovuje, využít můžeme i samoodečtu, který provedeme sami a nahlásíme údaje
distributorovi.
S chybou, spíše v uvažování než
ve výpočtu, se často setkáváme i u nastavení záloh. Proč nám dodavatel zálohy z roku na rok snížil nebo zvýšil? Ze
zákona musí zálohy odpovídat důvodně
očekávané spotřebě. To znamená, že
nám dodavatel může zálohy zvýšit, pokud nám meziročně vzrostla spotřeba
nebo se zvýšila cena odebírané energie. Legitimní je v tu chvíli očekávat, že
za další rok zaplatíme za energie víc.
To samé samozřejmě platí i opačným
směrem, při poklesu spotřeby nebo
zlevňování.
Pozor si ale dávejme na to, že zálohy
by měly být přiměřené na obě strany.
Vysoký přeplatek může být problematický, pokud by měl dodavatel např.
zbankrotovat. O elektřinu sice nepřijdeme, dodávat nám ji bude dodavatel
poslední instance. Pohledávky za zkrachovalým dodavatelem bychom ale vymáhali např. v insolvenčním řízení, což
je složité a často bez výsledku. Příliš
nízké zálohy zase vedou k vysokému
nedoplatku, který rozhodně nemusí být
příjemný, když se dílčí měsíční nedoplatky posčítají za celý rok.
Pak tu samozřejmě máme řadu případů, kdy dodavatel skutečně počítal
špatně nebo špatně měřilo samotné
měřidlo. Reklamujte. To je první rada.
Na vyřízení reklamace v energetice má
dodavatel patnáct dní. Během dalších
patnácti dní pak musí vypořádat rozdíly
v platbách, je-li reklamace oprávněná.
Kdyby dodavatel reklamaci vyřídit nestihl bez závažného důvodu, o kterém
nás musí bezodkladně informovat, mů52

žeme se dožadovat finanční náhrady
za každý den zpoždění – 600 korun
za den u elektřiny, 750 korun za den
u plynu.
Jestliže dodavatel naši reklamaci
zamítne nebo ji jinak nevyřeší k naší
spokojenosti a cítíme se být kráceni
na svých spotřebitelských právech, potom už vede cesta na ERÚ. Úřad může
pomoci jak radou, tak neformální mediací, nebo rovnou oficiálním mimosoudním řešením sporu.
Měníme dodavatele energií
Čtvrtým nejčastějším okruhem dotazů
a stížností je změna dodavatele. V poslední době se roztrhl příslovečný pytel
s udržovacími (retenčními) nabídkami.
Dost možná jsme o nich slyšeli spíše
ve spojení s telekomunikacemi. U operátorů je běžné, že když se rozhodneme
přejít k jinému, zavolá nám ten stávající
a přemlouvá nás za pomoci slev, abychom neodcházeli. A to samé platí i pro
energetiku.
Samotná retenční nabídka není nic
záludného, naopak nám může ušetřit
peníze, aniž bychom měnili dodavatele a nesli rizika se změnou spojená.
Problém však nastává ve chvíli, pokud
bychom už měli uzavřenou smlouvu
na dobu určitou s novým dodavatelem.
Tím, že se rozhodneme zůstat u dodavatele původního, bychom takovou
nově uzavřenou smlouvu mohli porušit. A za předčasné ukončení smlouvy
na dobu určitou se platí.
Proto jestliže se nám náš dodavatel
snaží zavděčit retenční nabídkou a my
o ní uvažujeme, nejprve se podívejme,
jaký kontrakt jsme v mezičase uzavřeli. Využít můžeme například lhůty
pro bezplatné odstoupení od smlouvy a bez sankcí ji můžeme vypovědět
i do 15. dne po zahájení dodávek. Pozor ale na to, že tyto lhůty nám zákon
dává pouze u smluv uzavřených distančně!
Rozhodně nedejme na sliby dodavatele, že vše vyřídí za nás. Pokud

bychom takovým slibům věřit chtěli,
opatřeme si je alespoň písemně. Nejeden volající na ERÚ si totiž stěžuje, že
mu dodavatel předložil retenční nabídku i s příslibem, že vše zařídí, jenomže
nic neudělal, spotřebitel v ruce nemá
jediný doklad a ve schránce mu přistála pokuta.
Smluvní sankce
Dostáváme se ke zlatému hřebu žebříčku. Byť na pátém místě jsou smluvní
sankce důsledkem mnoha problémů,
a to tím nejviditelnějším a nejbolestivějším. Za co se zpravidla dočkáme
sankce v energetice?
Samozřejmým důsledkem jsou sankce v případech, kdy neplatíme za dodanou elektřinu nebo neplatíme včas.
Týkat se to nemusí jen záloh, ale i ročního nedoplatku. Zde si dejme pozor, že
pokud bychom částky nehradili opakovaně a dodavatel nás musel k úhradě
opakovaně vyzývat, hrozí nám odpojení
pro neoprávněný odběr. Kromě samozřejmé úhrady nedoplatku počítejme
s tím, že za znovupřipojení po neoprávněném odběru se také platí.
Závěrem zmíníme sankce nejkřiklavější kvůli jejich výši. Jsou jimi sankce za předčasné ukončení smlouvy
na dobu určitou. Když se rozhodneme
pro podpis smlouvy na dobu určitou,
přináší to typicky některé výhody, především nižší cenu, než je stanovena
u kontraktu na dobu neurčitou. Taková sleva ale není zadarmo. Dodavateli
se zavazujeme, že u něj setrváme několik let. Když závazek porušíme (z jiného než zákonem stanoveného důvodu), sankci se nevyhneme. A tady
pozor, protože sankce za předčasné
ukončení smlouvy postupně rostou.
I u seriózních dodavatelů dnes přesahují 5 tisíc korun. Někde nám navíc
k úhradě předloží také ušlý zisk a další položky. Špatně ukončená smlouva
na dobu určitou nás pak může snadno
vyjít na deset tisíc, nebo i desítky tisíc
korun. 
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• šikmé schodišťové plošiny
• vertikální plošiny
• schodišťové sedačky
• stropní zvedací systémy
• ƐĐŚŽĚŽůĞǌǇ
• nájezdové rampy
• bazénové zvedáky

54

ǁǁǁ͘ĂůƚĞĐŚ͘Đǌ
>d, Ͳ WZK SPOKOJENÝ ŽIVOT  BARIÉR Ͳ protože každý člověk ďĞǌ rozdílu Ɛŝ
zaslouží důstojný Ă komfortní život͘  ƉŽŬƵĚ ũĞŶŽŵ ƚƌŽĐŚƵ dokážeme zlepšit ŬǀĂůŝƚƵ
života lidí, kterým ŽƐƵĚ ŶĞďǇů nakloněn, ũĞ ƚŽ ƉƌŽ nás ƚĂ opravdová ƐĂƚŝƐĨĂŬĐĞ

:ƐƚĞ ƚŽ hlavně ǀǇ͕ naši ŬůŝĞŶƚŝ͕ ŬĚŽ nás ŝŶƐƉŝƌŽǀĂů Ŭ plánu ƌĞĂůŝǌĂĐĞ místa, ŬĚĞ ďǇĐŚŽŵ Vám ŵŽŚůŝ ukázat Ă předvést
všechny výrobky ƉŽĚ ũĞĚŶŽƵ střechou͘ Srdečně Vás ǌǀĞŵĞ ŶĂ prohlídku moderních ƉƌŽƐƚŽƌ͕ ŬĚĞ ďƵĚĞƚĞ mít
možnost vyzkoušet Ɛŝ široké ƉŽƌƚĨŽůŝŽ našich výrobků͘ DÁREK ďƵĚĞ připraven ƉƌŽ každého imobilního návštěvníka!
EĂ naše zařízení můžete ŽĚ státu získat příspěvek minimálně ϵϬй ǌ celkové ĐĞŶǇ͘ WƌŽ více informací pište ŶĞďŽ
ǀŽůĞũƚĞ ůŝŶŬƵ ǌĚĂƌŵĂ ϴϬϬ ϯϬϯ ϯϬϰ ͊ Ă ŬŽŶǌƵůƚĂĐŝ ĂŶŝ ĐĞŶŽǀŽƵ nabídku Ƶ nás samozřejmě ŶŝĐ neplatíte͘

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NA POBOČCE V UHERSKÉM HRADIŠTI JEŠTĚ DNES ͊
sK>:dZD ϴϬϬϯϬϯϯϬϰ

Největší český výrobce s tradicí
Prohlídka a cenová nabídka zdarma
Rychlá realizace v rámci celé ČR
Individuální řešení na míru
Vysoká kvalita a bezpečnost
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RECEPTÁŘ SOBĚSTAČNOSTI
V naší rubrice najdete výhradně jednoduché recepty. Mohou se vám hodit, pokud bydlíte dál
od civilizace, nemáte hned za rohem vietnamskou večerku anebo stejně jako já jen neradi
chodíte mezi davy nakupujících. Možná zjistíte, že než se vypravit do obchodu pro chybějící
majonézu nebo jogurt, je snadnější si je vyrobit.
K tomu přidávám osvědčenou radu: Nemusíte sami sebe zavazovat k tomu, že budete všechno
zvládat svépomocí. Můžete si něco vytvořit jen občas, pro radost. Budete mít dobrý pocit, že jste
o kousek soběstačnější.
Potřebujeme:
1 litr čerstvého mléka (přímo od sedláka nebo chlazené ze supermarketu), 1 kvalitní bílý jogurt (např. řecký),
2 půllitrové šroubovací zavařovací sklenice

DOMÁCÍ JOGURT

Výroba domácího jogurtu je levná a ekologická. Ušetříte finance za kupované jogurty a nebudete vyhazovat spousty
plastových kelímků. Mléko můžete koupit u sedláka do vlastních nádob – tím podpoříte přímo výrobce a nebudete vyhazovat žádné jednorázové obaly od mléka.
Možná jste už vyzkoušeli domácí jogurtovač. Práce s ním
je tak snadná, že k ní nejsou potřeba žádné návody. Víte ale,
že domácí jogurty si můžete jednoduše vyrobit bez jakýchkoliv přístrojů a ingrediencí? Jediné, co k tomu potřebujete,
jsou teplé peřiny.
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Mléko vlijeme do hrnce a pomalu přivedeme k varu.
Necháme jej mírně probublávat asi 5 minut. Do zazátkovaného dřezu nebo mísy větší než hrnec nalijeme
ledovou vodu a mléko v ní rychle zchladíme za stálého
míchání na 40 stupňů C. Místo teploměru nám dobře
poslouží náš vlastní malíček. Pokud jej udržíme v mléce
po dobu 5 sekund, tj. než napočítáme do pěti, má už
mléko správnou teplotu a můžeme jej zpracovat.
Mezitím si ohřejeme a vydezinfikujeme sklenice bez
víček. Vložíme je na pár minut do mikrovlnné trouby
(nebo do teplé pečicí trouby). Potom na dno každé sklenice dáme 2 lžíce jogurtu a zalijeme troškou zchladlého mléka. Promícháme a dolijeme sklenice mlékem až
po okraj.
Uzavřené sklenice zabalíme do teplé deky nebo do peřin a po dobu 4 – 6 hodin s nimi vůbec nehýbeme, aby
se proces zdařil. Po uplynutí této doby necháme jogurty
vychladnout při pokojové teplotě a dáme je do lednice.
Před podáváním je můžeme dochutit kakaem, medem,
džemem či ovocem.
Jedno doporučení na závěr: nepřipravujte jogurty večer, mohlo by se vám stejně jako mně stát, že strávíte
noc se sklenicemi pod jednou peřinou. 

Milí čtenáři, budu moc ráda, když mi napíšete své názory na tuto rubriku na e-mail r.svatosova@nrzp.cz. Pište,
prosím, co vás zajímá a co by pro vás bylo užitečné. Děkuji. 

TO ZVLÁDNU

Jindřiška šindelářová
Zakladatelka

www.lahudky.cz

lahudky.cz

liberskelahudky
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prodejen
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NAUČTE SE ZPRACOVÁVAT
LÉČIVÉ BYLINKY
Možná zjistíte, že zpracování bylinek je mnohem snadnější, než si myslíte. Sušené bylinky si
můžete jednoduše připravit sami, stejně tak si namíchat jednoduché směsi na čaj. Teplé letní
období je na sušení a zpracování ideální čas. Vyzkoušejte to podle našeho návodu.
Sušení a skladování bylin
Nasbírané bylinky doneseme domů
a cestou se snažíme, aby se nám příliš nepomačkaly a hlavně nezapařily.
Doma je opatrně rozložíme nejlépe
do sušících sítí, které se dají koupit
na internetu nebo v potřebách pro houbaře. Skvěle poslouží dobře větraná
půda, kde můžeme bylinky rozmístit
na velké papíry.
Bylinky kvalitně usušíme i v sušičce
při teplotě maximálně 40 stupňů C.
Můžeme je sušit na ústředním topení
i na horních skříňkách v kuchyni. Sušení by mělo v každém případě proběhnout ve stínu a co nejrychleji.
Plody (například šípky, rakytník, hložinky) se suší o něco hůře, sušička je
v tomto případě výhodou. Nastavíme
teplotu maximálně na 50 stupňů C.
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Některé bylinky se suší opravdu
špatně, často hnědnou nebo se na nich
objevují skvrny. V tom případě je výhodnější je zpracovat do sirupů a tinktur.
Bylinky jsou dobře usušené, když se
lámou. Bylinky uchováváme v suchu
a temnu, nejlépe v chladu, v co nejhrubším stavu, v prachovnicích nebo
zavařovacích sklenicích. Podrtíme je až
před použitím nekovovým předmětem.
Obsažené látky se snižují, jsou-li
bylinky ve vlhku, při kolísavé teplotě, na vzduchu, světle a teple. Kořeny
a kůra vydrží 2–3 roky (maximálně 5–6
let), ostatní části bylin zpravidla rok.
Míchání směsí
Bylinky podrtíme nadrobno až těsně
před přípravou nebo mícháním směsí.
Použijeme k tomu vlastní ruce nebo je

ZDRAVÍ

Práškovaná bylina
Získá se rozdrcením sušených bylin
či plodů na prášek v hmoždíři nebo
v mixéru; užívá se obvykle v množství
na špičku nože.

Způsoby zpracování:
Užívání čerstvých bylin a semen
Bylinky je nejlépe užívat v čerstvém stavu. Pojídat můžeme takto jarní bylinky,
např. česneky, lichořeřišnice, řeřišnice,
ptačinec, květy… Pro dezinfekci úst
a další léčivé účinky můžeme rozkousat
i koření – kardamom, jalovec, hřebíček,
list šalvěje.

Nálev
Čerstvé nebo sušené bylinky zalijeme
vroucí vodou a louhujeme minimálně
10–15 minut, lépe však 20–30 minut.
Nálev připravujeme z měkčích částí rostlin, listů a květů a siličnatých – aromatických bylin. Dávkování: použijeme jednu
polévkovou lžíci na ¼ l vody. Nálev volíme u jemnějších částí rostlin, u slizovitých a siličných drog s velkým obsahem
éterických látek (divizna, mateřídouška).
Odvar
Čerstvé nebo sušené byliny vložíme
do studené vody a vaříme 2–15 minut; tímto způsobem připravujeme čaje
z tvrdších částí rostlin – stonků, kořenů, kůry, plodů, semen a koření.
Bylinářský čaj
Bylinky přelijeme večer studenou vodou a necháme pod pokličkou do rána
vyluhovat. Ráno necháme výluh projít
několikasekundovým varem, necháme

jej 10 minut ustát a scedíme do termosky. Popíjíme v průběhu dne – ráno
a večer sklenici, jinak po lžících.
Příště se naučíte další způsoby zpracování bylinek. Dozvíte se více o čajích
na každodenní pití a o fermentaci.
Milí čtenáři, budu ráda, když mi napíšete, jaké informace a recepty byste
v této rubrice rádi v budoucnu našli.
Pište i o tom, jak se vám daří tvořit
podle našich receptů. Přeji vám krásné
prázdniny, nejlépe strávené na čerstvém vzduchu, v přírodě. 
Další recepty, články a informace
najdete na www.nasezelenalouka.cz.

Čaj na posílení ledvin
Stejným dílem smícháme lístky jahodníku, jitrocele a kvetoucí nať zlatobýlu. Připravíme nálev z jedné lžíce směsi
sušených bylin a užíváme jej obden.
Nálev proti dně
Směs kopřivy, tužebníku, břízy a pýru zalijeme vařící vodou.
Popíjíme 2–3× denně.
Odvar proti revmatismu
Směs listu černého rybízu, jasanu a tužebníkového květu
povaříme 5 minut a popíjíme 1–2× denně. 

RECEPTY

opatrně pokrájíme keramickým nožem.
Míchání čajových směsí má nekonečné
možnosti. Můžeme se držet osvědčených postupů, ale můžeme si jednoduché směsi vytvářet sami. „V zásadě platí, že žádná bylinka nemá bylinkového
nepřítele, s kterým by se nesnášela,“
říkávala slovenská bylinkářka Aurelie
Dugasová. Ideální je smíchat tři bylinky.
Směsi na čaje střídáme – u dlouhodobých onemocnění je užíváme max. 3
týdny až 3 měsíce, pak vyměníme směs
za jinou nebo si dáme 1–2 týdny pauzu
od užívání. Čaje i ostatní produkty užíváme zpravidla nalačno, pouze čaje na zažívání a hůře stravitelné se pijí po jídle.

Macerát (výluh za studena)
Byliny vylouhujeme zastudena ve vychladlé převařené vodě v pokojové teplotě asi 6–10 minut. Před použitím lze
mírně přihřát maximálně na 40 stupňů.
Macerát se používá například u jmelí
a slézů. Oblíbené jsou maceráty z máty,
meduňky a dalších aromatických bylin.
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KRAJEM MÁLO ZNÁMÉHO
VYNÁLEZCE
Tato křížovka zve … (1. tajenka) milovníky pohybu v přírodě na procházku po naučné stezce
Ludvíka Očenáška mezi městem Plasy a obcí Dolní Bělá na severním Plzeňsku, která má jako
naše první všechny informační panely – je jich 13 – díky speciálnímu písmu „zpřístupněné“ i pro
takovéto turisty.

S

tezka o celkové délce 13 kilometrů
kopírující zeleně značenou cestu přivítala první výletníky při svém otevření
9. srpna 2009. Středně náročná trasa
prochází mírně zvlněným členitým terénem většinou po zpevněných komunikacích, je na ní několik krásných výhledů do okolní dosti zalesněné krajiny.
Lze ji absolvovat nejen pěšmo, ale také
kolmo a dokonce i koňmo, vozíčkářům
se ale nedoporučuje.
Dva nevysoké schůdky by ovšem
neměly být zásadní překážkou (nějaké ochotné ruce se přece vždy najdou)
při jejich návštěvě soukromého Muzea
těžby … (2. tajenka), kterou se dříve
často utěsňovaly sudy, využívala se
v chemickém průmyslu, přidávala se
také do střelného prachu. Toto největší lákadlo výletu se nachází ve zrenovované hájovně Lipovka v Lomanech.
Prohlídku je potřeba si předem dohodnout s Janou Čihákovou na mobilu 731 587 426, předsedkyní spolku
Přeskopec, který se rozhodující měrou
zasloužil o vznik stezky.
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A kdože vlastně byl Ludvík Očenášek (1872–1949)? Pocházel z chudé
rodiny z vísky u Rokycan, v Dolní Bělé
chodil do školy. Jeho „podpis“ má například první český monocykl (jednokolo),
letecký hvězdicový motor, letadlo vlastní konstrukce pro dvě osoby, vzdušné
torpédo, hydrodynamický člun, raketa

na reaktivní pohon nebo také bezhlučný kulomet, svým ozvučením „oživil“
strahovský stadion. Pražská Bílá hora
byla v roce 1930 místem prvních zkušebních letů jeho raket s tuhými palivy,
které se dostaly až do 1,5kilometrové
výšky. 

LUŠTÍM, LUŠTÍŠ, LUŠTÍME…

Vodorovně: A. Hospodářská nádoba. – B. Jihoafrická provincie; jedna ze tří Alláhových dcer. – C. Ženské jméno; 2. část
2. tajenky. – D. Užitková rostlina; značka decilitru; egyptský
démon v podobě hada. – E. Slovensky „jen“; francouzsky
„černý“; pohoří v Čadu. – F. 24 hodin; jehličnatý strom; kujný
nerost. – G. Pracovat s pluhem; SPZ letadel Afghánistánu;
psí jméno pro fenu. – H. Málo četné ženské jméno; Eskymák.
– I. Portugalský trojskokan; piloti. – J. 1. část 2. tajenky.

Svisle: 1. 1. tajenka. – 2. Latinská předložka; starobylý obyvatel Pyrenejského poloostrova; zkratka Akademie věd. – 3.
Dravá říční ryba; zbohatlík. – 4. Surovec; sto jednotlivin téhož
druhu. – 5. Domácky Olga; budovy; gibon. – 6. Cestovní průkaz; bývalé italské platidlo; anglická zkratka Mezinárodního
úřadu práce. – 7. Jméno režiséra Klose; nádoba na zalévání.
– 8. Část saka; drastické. – 9. Značka hliníku; hudební nástroj; římskými číslicemi 99. – 10. Prováděti typovou zkoušku.
Pomůcka: Abo, Allat, ILO, Évora.

1
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6

7
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9
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Řešení: 1. tajenka – nevidomé, 2. tajenka/1. část – borové, 2. tajenka/2. část – smoly
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Chcete zdarma dostávat časopis

mosty
přímo do poštovní
schránky?

1

2
3

Napište na adresu NRZP ČR,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo
na e-mail nrzpcr@nrzp.cz.

Ve své objednávce uveďte kontaktní
adresu, na kterou ho chcete posílat,
a souhlas s jeho zasíláním.

Časopis vychází pětkrát ročně, bude
Vám zasílán zdarma prostřednictvím
České pošty, s.p.

Nabídka platí pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky
a organizace osob se zdravotním postižením a je platná pro rok 2021.

Osobní údaje, poskytnuté pro účely zasílání časopisu MOSTY, zpracovává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. (dále jen „NRZP ČR“), v souladu s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů[1] a uchovává je pouze po nezbytně nutnou dobu podle zvláštního právního předpisu. Osobní údaje nejsou dále předávány s výjimkou České pošty, s. p.,
která časopis na základě uzavřené smlouvy rozesílá. Odběratel časopisu má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje Správce (NRZP ČR) zpracovává, právo požadovat po Správci
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, jakož i právo na vznesení námitky
proti zpracování a právo podání stížnosti u dozorového úřadu.
[1]
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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UMĚLCI MALUJÍCÍ
ÚST Y A NOHAMA
„Ne ruka, to duše maluje…“
Nákupní tašky

Deštníky

Krabičky
– slza

Přání a dopisní papíry

Polštářky

Všechna přání jsou včetně obálky.

Chcete udělat dobrý skutek a zároveň potěšit sebe či své blízké? Navštivte webové stránky

www.umun.cz
NAKLADATELST VÍ UMÚN s.r.o. | NAD ŠKOLOU 1289 | 463 11 LIBEREC 30
TELEFON: +420 485 161 712 (8:30-12:00, 12:30-16:00 hod.) | E-MAIL: umun@umun.cz
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TŘÍDĚNÍM ELEKTRA
POMÁHÁTE DVAKRÁT
Šetříte životní prostředí a přírodní zdroje
Pomáháte zdravotně postiženým

Václav Krása,
předseda NRZP ČR

www.cervenekontejnery.cz

