
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO PRÁVA DÍT ĚTE 
ZE DNE 30.4. 2009 

 
 
 

Přítomni:  V. Bechyňová, K. Čižinský (zástupce R. Letkové), Z. Dušková, Křístka (zástupce 
A. Svobodové), V. Filec (zástupce I. Truellové),  M. Marksová (zástupce K. Laurenčíkové), 
M. Prokeš, M. Rattayová,  E. Vaníčková,  Markéta Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: J. Šturma, D. van den Horst, V. Novotná, K. Panovská, J. Picha, I. Truellová, A. 
Sedláček 
 

1. Zahájení 
 
E. Vaníčková zahájila jednání výboru. Zjistila usnášeníschopnost. Přítomno 9 členů, výbor 
byl usnášeníschopný. Zápis z minulého jednání výboru byl jednomyslně schválen. 
 
E. Vaníčková informovala o termínu červnového jednání, který byl stanoven na 1.6. od 10.00 
hod. Následně proběhne tisková konference k mezinárodnímu dni dětí, červencové jednání je 
plánováno na 2.7. 2009. 
 
E. Vaníčková členy dále vyzvala k podávání návrhů na další členy pracovní skupiny Soudy 
přátelské dětem z řad soudců, státních zástupců, Ministerstva spravedlnosti.  
 

2. Děti se zdravotním postižením 
 
V. Filec informoval o dotačních programech Ministerstva zdravotnictví k vyrovnání 
příležitostí osob se zdravotním postižením a programu grantové podpory, z něhož ¼ jde na 
pomoc dětem. Dále uvedl, že v rámci dotačních programů vycházejí i příručky a informační 
materiály. Jako příklad uvedl Podolskou porodnici, kde by měla být v lékařském týmu osoba 
schopná komunikovat s rodičkou ve znakové řeči. 
 
Závěr:  V. Filec zprostředkuje informace k hodnocení kvality zdravotnických zařízení. 
 
Host J. Fenclová upozornila na nutnost kontaktní osoby ve zdravotnickém zařízení, na níž se 
může zdravotně postižený obrátit. Dále upozornila na nesystémovost šíření informací pro 
zdravotně postižené. 
 
V. Filec upozornil na informace na web stránkách prvnikrok.cz. 
 
Zástupkyně krajské Rady osob se zdrav. postižením tlumočila stanovisko Rady k integraci 
osob se zdravotním postižením. Zásadní systémový problém vidí v institutu asistenta dětí se 
zdravotním postižením. Potvrdila, že pokud se rodič na Radu neobrátí sám, informace se 
k němu nedostanou. 
 
L. Kaprálová informovala, že dotační programy jsou vypisovány na 1 rok, není tak možná 
kontinuita práce neziskových organizací. Problém dále vidí v nezapojení NNO do systému. 
 



L. Dzúrová uvedla zkušenost z USA. Též upozornila na nepřipravenost systému a chybějící 
instituci, která by dítě provázela po celý život. Zejména upozornila na problémy, které musí 
rodiče překonávat při přechodu dítěte např. mezi základní a střední školou. 
 
M. Marksová upozornila, že Pražský kraj si dokonce stěžuje, že je „znevýhodněn“ oproti 
ostatním krajům přílišnou informovaností rodičů. 
 
J. Pičman vyslovil domněnku, že je pro postižené dítě lepší, když je v určitém období života 
ve speciálním zařízení. 
 
L. Dzúrová v reakci na J. Pičmana uvedla, že jde o typický pohled na integraci zástupce 
instituce pro zdravotně postižené. Zastává naopak názor, že rodiče mají právo se rozhodnout, 
zda dítě budou nosit daleko do speciálního zařízení nebo integrovat. 
 
Jako další problém J. Pičman uvedl příklad rehabilitací zdravotně postižených, která má být 
hrazena ze zákona (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů). Pojišťovny však tuto rehabilitaci, kterou zdrav. postižení podstupují až třikrát do 
týdne odmítá hradit. 
 
L. Kaprálová upozornila též na problém výchovy k lidským právům. Existuje, jak uvedla, 
pouze ad hoc vzdělávání a osvěta ze strany neziskových organizací na školách. 
 
Závěry:   
 
     1. Krajská Rada osob se zdravotním postižením zašle tajemnici informace k Národnímu  
plánu. 

2. L. Dzúrová zašle odkaz na internetové stránky z americké zkušenosti. 
3. Zástupci MŠMT, MPSV, MZ dodají zprávu rozšířenou o podněty z dnešní diskuze. 
4. Tajemnice výboru bude iniciovat schůzku s MŠMT k problematice (asi v květnu) 

připravenosti vychovatelů, pedagogů k práci se zdravotně postiženými. 
5. Všichni členové Výboru do příštího jednání odevzdají zmapování problematického 

naplňování práv dětí se zdravotním postižením, které bude východiskem pro přijetí 
závěrů, ke kterým se Výbor vrátí na jednom z podzimních jednání. 

6. E.Vaníčková bude bezprostředně kontaktovat Vládní výbor pro osoby se zdravotním 
postižením a předsedu Národní rady.  

 
 

3. Různé 
 
E. Vaníčková rekapitulovala podnět J. Pichy k problému v Ústí nad Labem a informovala o 
intervenci ministra pro lidská práva a menšiny u starosty Ústí n. Labem. 
 
Závěr:  Výbor intervenci ministra pro lidská práva a menšiny bere na vědomí. 
 
E. Vaníčková informovala o mezinárodní ceně míru 2009. Výbor by měl nominovat 1 dítě. E. 
Vaníčková požádá náměstkyni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy K. 
Laurenčíkovou o nominaci. 
 
Závěr:  MŠMT dá návrhy na nominaci na příštím jednání 1.6. 
 



E. Vaníčková informovala o problematice sirotčího důchodu.  
 
Závěr:  Tajemnice zjistí současnou právní úpravu sirotčího důchodu a podmínky nároku. 
Křístek, V. Bechyňová, Z. Dušková vypracují podnět k problematice sirotčího důchodu. 
 
Příští jednání: 1.6. od 10.00 hod- Soudy přátelské dětem, diskuze nad koncepcí ombudsmana 
pro děti, výchova k lidským právům 
 
Zapsala: Markéta Millerová 
 

 
 

 


