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Vládní výbor  

pro osoby se zdravotním postižením 
 

 ustaven v roce 1991 

 stálý koordinační, iniciativní a poradní orgán vlády ČR 

 v čele předseda vlády ČR 

 členové:  

ministerstva (MPSV, MŠMT, MZ) 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva 

zástupci organizací hájících zájmy OZP 

další subjekty, např. zaměstnavatelé OZP 

 

 

 

 



Činnost Vládního výboru  
pro osoby se zdravotním postižením 

 

Sekretariát VVOZP: 

 připomínkuje legislativní i nelegislativní dokumenty 

 administruje: 

 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

 dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků OZP 

 zajišťuje mezinárodní spolupráci 

 podílí se na tvorbě národních plánů podpory a integrace OZP 

 

 

 

 



Role Vládního výboru  
pro osoby se zdravotním postižením  

při naplňování Úmluvy 
 

 podílel se na tvorbě Úmluvy 

 koordinační mechanismus Úmluvy 

 implementace Úmluvy prostřednictvím národních plánů 

vytváření rovných příležitostí pro OZP (od r. 2010)  

 

 

 



Národní plán podpory rovných příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením  

na období 2021-2025 
 

Schválen usnesením vlády č. 761 ze dne 20. července 2020 

 

Základní strategický dokument, který určuje směřování 

vládní politiky ČR v oblasti vytváření rovných příležitostí 

pro OZP.  

 
 

 

 



Národní plán podpory rovných příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením  

na období 2021-2025 
 

Struktura: 

1) Úvodní část 

2) Analytická část  

3) Strategické oblasti Národního plánu 

4) Implementace Národního plánu 

5) Tvorba Národního plánu 

Příloha - Pravidla monitorování a vyhodnocování plnění opatření 
Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2021–2025 

 
 

 

 



Národní plán podpory rovných příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením  

na období 2021-2025 

 

Implementace: 

 Pravidla pro monitorování a vyhodnocování plnění opatření NP 

 gestoři opatření předkládají zprávy o plnění NP – 1x za rok 

 souhrnná zpráva o plnění – projednává a schvaluje vláda ČR (do 
června následujícího roku) 

 odborné skupiny VVOZP (pro přístupnost, pro podporu osob s 
omezenou schopností právně jednat, pro regionální rozvoj, …) 

 
 

 

 



Další strategické dokumenty 

 

 Strategie sociálního začleňování 2021–2030 

 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice 2030 

 Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2019–2023 

 

 

 



Závěr 

kontinuální implementace Úmluvy 

 

integrace OZP do společnosti 

odstraňování architektonických bariér 

přístupná veřejná doprava a služby 

inkluzivní vzdělávání 
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