Statut
Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) je stálým
koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky
pro problematiku podpory osob se zdravotním postižením.

(2)

Výbor byl zřízen usnesením vlády České republiky č. 151 ze dne 8. 5. 1991
pod názvem Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.
Článek 2
Působnost

(1)

Výbor ve své činnosti usiluje o vytvoření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením ve všech oblastech života společnosti.

(2)

Výbor zejména:

(3)

a)

spoluvytváří a koordinuje
se zdravotním postižením;

státní

politiku

týkající

se

b)

upozorňuje na závažné problémy osob se zdravotním postižením, které náleží
do působnosti několika resortů;

c)

zaujímá stanoviska a předkládá doporučení k materiálům předloženým vládě
ČR, pokud se dotýkají osob se zdravotním postižením;

d)

sleduje a napomáhá realizaci aktuálně platného národního plánu pro osoby
se zdravotním postižením;

e)

uděluje Cenu Výboru za nejlepší publicistická a jiná díla propagující
problematiku osob se zdravotním postižením;

f)

plní ve spolupráci s Úřadem vlády ČR úkoly související s poskytováním dotací
k financování programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně
postižených (dále jen „Podpora spolků ZP“).

podpory

osob

Výbor spolupracuje s ústředními orgány státní správy a spolky osob se zdravotním
postižením.
a)

Ústřední orgány státní správy předkládají Výboru k projednání návrhy opatření
týkající se problematiky osob se zdravotním postižením.

b)

Hlavním poradním orgánem Výboru je Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky, z.s. (dále jen „NRZP ČR“).

c)

Spolky osob se zdravotním postižením se prostřednictvím sekretariátu Výboru
podílejí na tvorbě a připomínkování návrhů legislativních a dalších opatření
týkajících se osob se zdravotním postižením.
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Článek 3
Složení Výboru
(1)

Členy Výboru jsou:
a)

členové zastupující ústřední orgány státní správy;

b)

předseda a čtyři místopředsedové NRZP ČR;

c)

zástupce zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním
postižením delegovaný společně Svazem českých a moravských výrobních
družstev a Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR;

d)

další členové zastupující občanskou společnost, odbornou veřejnost
a akademickou obec zabývající se problematikou osob se zdravotním
postižením, jejichž působení přispívá ke zvýšení obecného povědomí
o tématu zdravotního postižení (dále jen „další zástupci občanské
společnosti“).

(2)

Předsednictvo Výboru
místopředsedové.

tvoří

předseda,

výkonný

místopředseda

a

čtyři

(3)

Předsedou Výboru je předseda vlády; výkonným místopředsedou je člen vlády
nebo zmocněnec vlády pro lidská práva jmenovaný předsedou; místopředsedy jsou
ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr
zdravotnictví a předseda NRZP ČR.

(4)

Dalšími členy Výboru podle článku 3 odst. 1 písm. a) jsou:
a) náměstkové pro řízení sekcí na ministerstvu dopravy, ministerstvu financí,
ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní rozvoj, ministerstvu průmyslu
a obchodu a ministerstvu vnitra, do jejichž kompetence náleží část
problematiky osob se zdravotním postižením na daném ministerstvu;
b) náměstkové pro řízení sekcí nebo ředitelé odborů zabývajících
se problematikou osob se zdravotním postižením na ministerstvech, jejichž
ministři jsou členy předsednictva Výboru;
c) zmocněnec vlády pro lidská práva;
d) vedoucí sekretariátu Výboru.

(5)

Další zástupci občanské společnosti podle článku 3 odst. 1 písm. d) jsou ve Výboru
zastoupeni v počtu 5 členů.

(6)

Stálým hostem Výboru s hlasem poradním je veřejný ochránce práv.
Článek 4
Předseda Výboru

(1)

Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru vládě.

(2)

Předseda Výboru svolává a řídí zasedání Výboru. Zasedání Výboru se konají
za přítomnosti předsedy Výboru nejméně dvakrát ročně.

(3)

Předseda Výboru dále zejména:
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(4)

a)

jmenuje a odvolává členy Výboru, kteří nejsou členy z titulu své funkce;

b)

navrhuje vládě jmenování a odvolání dalších členů Výboru zastupujících
občanskou společnost;

c)

podepisuje mimořádně závažné dokumenty (zprávy pro mezinárodní instituce,
diplomy atd.) a předává ceny Výboru.

Po dobu nepřítomnosti předsedy Výboru nebo z jeho pověření zastupuje předsedu
v plném rozsahu výkonný místopředseda Výboru.
Článek 5
Výkonný místopředseda Výboru

(1)

Výkonný místopředseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Výboru.

(2)

Výkonný místopředseda Výboru zejména:

(3)

a)

řídí operativně činnost Výboru;

b)

podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Výboru;

c)

předkládá materiály Výboru k projednání vládě;

d)

předkládá členům Výboru ke schválení plán práce Výboru a k projednání
návrhy materiálů Výboru;

e)

jmenuje a odvolává předsedy a členy odborných skupin zřízených Výborem;

f)

rozhoduje o tom, zda na zasedání Výboru budou pozváni hosté;

g)

uděluje souhlas k přizvání expertů jako spolupracovníků odborných skupin.

V případě nepřítomnosti předsedy i výkonného místopředsedy Výboru řídí zasedání
Výboru některý z místopředsedů.
Článek 6
Členové Výboru

(1)

Členy Výboru zastupující ústřední orgány státní správy jmenuje a odvolává na návrh
příslušného ministra předseda Výboru, pokud jejich členství není automaticky spojeno
s výkonem jejich funkce. Další členy Výboru zastupující občanskou společnost
jmenuje a odvolává na návrh předsedy Výboru vláda.

(2)

Funkční období členů Výboru zastupujících ústřední orgány státní správy trvá
po dobu výkonu jejich funkce, pokud není skončeno dříve podle článku 6 odst. 8
tohoto Statutu. Funkční období předsedy a čtyř místopředsedů NRZP ČR trvá
po dobu výkonu jejich funkce v NRZP ČR.

(3)

Funkční období dalších členů Výboru zastupujících občanskou společnost je čtyřleté.
Počet opakovaných jmenování není omezen.
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(4)

Členové Výboru jsou povinni účastnit se zasedání Výboru a jednání odborných
skupin, do kterých jsou zařazeni (dále jen „jednání Výboru“).

(5)

Členové Výboru mají právo předkládat Výboru návrhy. Mají právo účastnit
se jakéhokoli jednání odborných skupin Výboru.

(6)

Pokud se člen Výboru nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem
výkonnému místopředsedovi Výboru prostřednictvím tajemníka Výboru.

(7)

Člen zastupující ústřední orgány státní správy může z důvodů hodných zvláštního
zřetele mimořádně pověřit zastupováním na jednání Výboru jiného zaměstnance
téhož úřadu, který není členem Výboru. Pověření se zasílá či předkládá tajemníkovi
Výboru před jednáním Výboru.

(8)

Funkční období členů Výboru končí:

(9)

a)

v případě členů vlády ukončením výkonu funkce;

b)

v případě členů zastupujících ústřední orgány státní správy jejich odvoláním
z funkce, resp. ukončením pracovního/služebního poměru;

c)

v případě předsedy a čtyř místopředsedů NRZP ČR ukončením výkonu jejich
funkce v NRZP ČR;

d)

odvoláním předsedou Výboru;

e)

odstoupením;

f)

úmrtím.

Členové Výboru po skončení funkčního období vykonávají činnost do té doby, než
jsou jmenováni členové noví.
Článek 7
Odborné skupiny

(1)

Výbor může podle potřeby na návrh členů Výboru zřizovat dočasné nebo stálé
odborné skupiny. Dočasné skupiny jsou zřizovány na stanovenou dobu, která
zpravidla nepřesahuje dva roky. Výbor může zřídit nejvýše devět odborných skupin.
Odborné skupiny nemají vlastní statut.

(2)

Předsedou odborné skupiny je zpravidla člen Výboru anebo pracovník sekretariátu
Výboru. K práci v odborné skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.

(3)

Na ukončení členství v odborné skupině se přiměřeně použije článek 6 odst. 8 tohoto
Statutu.

(4)

Odborné skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Výboru, zejména
připravují podklady a analýzy pro zasedání Výboru.
Článek 8
Komise pro hodnocení projektů programu Podpora spolků ZP

(1)

Výbor zřizuje Komisi pro hodnocení projektů programu Podpora spolků ZP (dále jen
„Komise“), která posuzuje a hodnotí projekty předkládané v rámci tohoto programu.
Výsledky projednání žádostí o dotaci schválené Komisí jsou podkladem
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pro vedoucího Úřadu vlády ČR k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
(2)

Komise má minimálně 5 a maximálně 11 členů, z nichž jeden je předsedou. Předsedu
a členy Komise jmenuje předseda Výboru. Komise je tvořena odborníky z teorie
i praxe a zástupci věcně příslušných orgánů veřejné správy.

(3)

Způsob jednání Komise stanoví Jednací řád Komise, který schvaluje Výbor.
Článek 9
Externí spolupráce

(1)

Výbor může požádat o spolupráci zaměstnance veřejné správy, kteří nejsou členy
Výboru, případně externí odborníky (dále jen „experti“).

(2)

Experti se mohou na pozvání výkonného místopředsedy Výboru účastnit jednání
Výboru buďto ad hoc jako hosté k určité problematice nebo se mohou účastnit práce
v odborných skupinách.
Článek 10
Sekretariát Výboru

(1)

Činnost Výboru včetně činnosti jeho odborných skupin zabezpečuje sekretariát
Výboru (dále jen „sekretariát“), který je organizační součástí Úřadu vlády ČR.

(2)

Sekretariát zejména:
a)

administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Výboru;

b)

soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Výboru;

c)

zpracovává odborné podklady pro jednání Výboru na základě pokynů
předsedy či výkonného místopředsedy Výboru;

d)

zabezpečuje zpracování stanovisek k návrhům předkládaným Výboru, přitom
spolupracuje s orgány státní správy a organizacemi osob se zdravotním
postižením;

e)

zajišťuje připomínkování legislativních a dalších opatření týkajících se osob
se zdravotním postižením;

f)

aktualizuje informace o Výboru a jeho členech zveřejněné na internetu;

g)

zajišťuje běžnou agendu Výboru.

(3)

Za plnění úkolů sekretariátu odpovídá a činnost sekretariátu řídí vedoucí sekretariátu.

(4)

Vedoucí sekretariátu řídí činnost sekretariátu v souladu s pokyny výkonného
místopředsedy Výboru.

(5)

Některý z dalších pracovníků sekretariátu Výboru je tajemníkem Výboru. Tajemník
se účastní zasedání Výboru s hlasem poradním a může Výboru předkládat návrhy
a vyjadřovat se k projednávaným věcem; k návrhu na zřízení nebo zrušení odborné
skupiny se vyjadřuje vždy vedoucí sekretariátu. Stejná oprávnění má i vedoucí
pracovník organizačního útvaru, do kterého je sekretariát Výboru zařazen. Tajemník
dále pořizuje zápis ze zasedání.
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Článek 11
Náklady na činnost a odměny
(1)

Běžné náklady na činnost Výboru jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády ČR. Jednání
Výboru i jeho odborných skupin se obvykle konají v budovách tohoto úřadu.

(2)

Členové Výboru nemají nárok na odměnu za výkon funkce. Odměna přísluší
v souladu s platnými předpisy těm členům Výboru, odborných skupin a expertům,
kteří nejsou zaměstnanci veřejné správy, za práci, kterou pro Výbor prokazatelně
vykonávají na objednávku nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní
poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) v souladu s předpisy
Úřadu vlády ČR.

(3)

Členové Výboru a odborných skupin mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních
nákladů vynaložených v souvislosti s jednáním Výboru. Pracovní cesty schvaluje
vedoucí sekretariátu Výboru a vedoucí zaměstnanec (představený) oprávněný
schvalovat cesty v souladu s předpisy Úřadu vlády ČR. Proplácení cestovních
nákladů souvisejících s jednáním Výboru a jeho odborných skupin se řídí předpisy
Úřadu vlády ČR.
Článek 12
Jednací řád

(1)

Jednací řád Výboru upravuje způsob jednání Výboru. Jednací řád Výboru, jeho
změny a doplňky podléhají schválení Výborem.

(2)

Odborné skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Pokud je to
třeba, řídí se přiměřeně jednacím řádem Výboru.
Článek 13
Závěrečná ustanovení

(1)

Tento Statut nabyl účinnosti dne 10. června 2019, na základě schválení vládou
usnesením č. 410.

(2)

Změny a doplňky Statutu schvaluje vláda.

(3)

Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády ČR.
Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.

6

