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IV. 
Přehled opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025  

Stav plnění k 31.12.2021 

Číslo Opatření Gestor/termín Stav plnění 

1.1.1 
Dbát, aby žádné opatření státní správy nemělo za následek přímou či nepřímou diskriminaci osob se zdravotním 
postižením, dodržovat princip komplexního plánování (univerzální design) tak, aby navrhovaná řešení vyhovovala 
i osobám se zdravotním postižením. 

všechny resorty, ÚV 
průběžně 

Plněno. 

1.1.2 
Při tvorbě strategických materiálů zohledňovat dopady na osoby se zdravotním postižením a jejich případné 
specifické požadavky. 

všechny resorty, ÚV 
průběžně Plněno. 

1.2.1 
Metodicky podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských plánů vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením. 

VVOZP 
spolupráce: NRZP ČR  
průběžně 

Plněno. 

1.2.2 
Poskytovat metodickou podporu územním samosprávným celkům v oblasti problematiky osob se zdravotním 
postižením v působnosti daného gestora. 

MPO, MPSV, MŠMT, 
MV, MZ, MZe  
průběžně 

Plněno. 

1.3.1 
V souvislosti s přijetím směrnice EAA zpracovat návodné dokumenty pro zajišťování přístupnosti výrobků a služeb 
také pro osoby se zdravotním postižením. 

gestor pro 
implementaci EAA 
spolupráce: všechny 
zainteresované 
subjekty 
31.12.2022 

 

1.3.2 
Zpracovat, zveřejnit a uchovávat v aktuální podobě (na webových stránkách České agentury pro standardizaci) 
seznam evropských a mezinárodních norem z oblasti ochrany, podpory a integrace osob se zdravotním 
postižením. 

MPO (ČAS) ve 
spolupráci s VVOZP 
31.12.2023 

 

1.3.3 
Na základě textu technické normy ČSN ISO 17069 Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání 
zpracovat elektronickou brožuru obsahující vhodná opatření, způsob podpory a pomůcky pro usnadnění 
a plnohodnotnou účast osob se zdravotním postižením na zasedáních.  

MPO (ČAS) ve 
spolupráci s VVOZP 
31.12.2023 

 

1.3.4 
V souvislosti s přijetím EAA realizovat informační aktivity určené dotčeným výrobcům (např. formou seminářů a 
workshopů). 

MPO 
průběžně 

Plněno. 

1.3.5 
Podporovat výzkum a vývoj výrobků, služeb, vybavení a zařízení navrhovaných v souladu s pravidly univerzálního 
designu a nových technologií, včetně informačních a komunikačních, vhodných pro osoby se zdravotním 
postižením. 

MPO  
průběžně 

Plněno. 

1.4.1 Vyhlašovat Cenu VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. 
VVOZP  
průběžně 

Plněno. 

1.4.2 
Udělovat Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením a Cenu ministra 
zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. 

MZ průběžně Plněno. 

1.4.3 
Prostřednictvím dotačních programů podporovat edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením. 

ÚV, MZ 
průběžně 

Plněno. 
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1.5.1 Aktualizovat Příručku pro osoby se zdravotním postižením. 
MPSV 
průběžně 

Neplněno. 

1.5.2 
V dotačních programech Ministerstva zdravotnictví podporovat vytváření informačních materiálů pro lékaře 
prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a další služby jsou dostupné pro osoby s jednotlivými typy zdravotního 
postižení. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

1.6.1 
Zaměřit se v rámci systému pomoci osobám ohroženým zneužíváním a násilím na prevenci a osvětu týkající se 
osob se zdravotním postižením.  

MPSV, MSp, MŠMT, 
MV, MZ  
průběžně 

Plněno. 

1.6.2 
V rámci preventivních a osvětových aktivit klást zvýšený důraz na osoby se zdravotním postižením jako na 
subjekty ohrožené zneužíváním a domácím násilím.  

MV 
průběžně 

Plněno. 

1.6.3 
Zaměřit se v rámci provádění kontrol pobytových zařízení sociálních služeb na oblast násilí na osobách 
se zdravotním postižením. 

MPSV  
průběžně 

Plněno. 

2.1.1 
V dopravní normě ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací upravit detaily k provádění koridorů pro 
přecházení tramvajového pásu z hlediska bezbariérového řešení. 

MD, MMR, MPO 
(ČAS) 
31.12.2022 

 

2.1.2 Provést analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu gestora (včetně přímo řízených organizací). 
všechny resorty, ÚV 
31.12.2022 

 

2.1.3 
Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora (včetně přímo řízených organizací) 
zveřejnit na internetových stránkách informace o přístupnosti daných objektů.  

všechny resorty, ÚV 
30.06.2023 

 

2.1.4 
Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví gestora (včetně přímo řízených organizací) vytvořit plán 
zpřístupňování těchto budov a tento plán realizovat. 

všechny resorty 
vytvoření plánu 
31.12.2023,  
podání zprávy o 
realizaci plánu 
31.12.2025 

 

2.1.5 
Vypracovat a předložit vládě ke schválení Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny na období 2026–2035. 

VVOZP 
30.06.2024 

 

2.2.1 
Sledovat a vyhodnocovat účinnost ČSN a dalších technických předpisů v oblasti bezbariérového užívání staveb 
při jejich aplikaci v praxi a dbát na jejich účelné doplňování a aktualizaci. ÚNMZ (ČAS) v této oblasti dále 
spolupracuje s evropskými a mezinárodními technickými organizacemi. 

MMR, MD, MPO 
průběžně 

Plněno. 

2.2.2 
Provádět metodickou činnost vůči stavebním úřadům v oblasti obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

MMR  
průběžně 

Plněno. 

2.2.3 
Pravidelně vyhlašovat dotační program pro nestátní neziskové organizace Podpora a ochrana veřejného zájmu na 
úseku bezbariérového užívání staveb. 

MMR  
průběžně 

Plněno. 

2.3.1 
Prostřednictvím osvětové kampaně určené všem účastníkům silničního provozu upozorňovat na zajištění 
bezpečnosti osob se zdravotním postižením. 

MD (BESIP) 
průběžně 

Plněno. 

2.4.1 
Vypracovat metodický pokyn týkající se zajištění bezbariérové linkové autobusové dopravy a distribuovat ho 
krajům. 

MD 
31.12.2021 

Splněno. 
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2.4.2 Dořešit poskytování asistenčních služeb pro osoby se zdravotním postižením v rámci železniční dopravy. 
MD (Správa železnic) 
31.12.2021 

Splněno. 

2.4.3 
Upravit ČSN týkající se požadavků na vybavenost a úpravu bezbariérových železničních vozů pro osoby se 
zrakovým postižením (např. haptické značení míst, systém otevírání dveří). V souladu s provedenými úpravami 
upravit také související legislativní předpisy.  

MD 
spolugestor: MPO 
(ČAS) 
31.12.2022 

 

2.4.4 Legislativně zakotvit povinnost osazování vozů MHD vnějšími akustickými hlásiči čísla linky a směru vozu. 
MD 
31.12.2022 

 

2.4.5 Najít řešení zajištění bezbariérové dopravy u komerčních dopravců.  
MD 
31.12.2024 

 

2.4.6 
Vyhodnocovat provedení zakázek krajů týkajících se veřejné dopravy z hlediska zajištění bezbariérové dopravy. 
Při zjištění nedostatků v zajištění bezbariérové dopravy vydat nebo upravit metodické doporučení, které bude 
vodítkem krajům ke zlepšení situace. Zprávu o vyhodnocení představit na jednání VVOZP. 

MD 
31.12.2021, 
31.12.2023, 
31.12.2025 
 

Splněno. 

2.4.7 
Podporovat rozvoj nových technologií z hlediska jejich využitelnosti pro podporu samostatného a bezpečného 
pohybu osob se zdravotním postižením. V případech, kdy jsou tyto technologie připraveny k nasazení do ostrého 
provozu, podporovat jejich uvedení do praxe.  

MD 
průběžně (zpráva se 
podává za roky 2021, 
2023, 2025) 

Plněno. 

2.5.1 
Vypracovat plán zpřístupňování nádraží a nástupišť ve správě Správy železnic a s jeho plněním pravidelně 
seznamovat VVOZP. 

MD  
31.12.2021, dále 
průběžně (zpráva se 
podává za rok 2023 a 
2025) 

Splněno. 

2.5.2 
Vypracovat ČSN, jejímž obsahem bude grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy 
železnic.  

MD 
spolugestor: MPO 
(ČAS) 
31.12.2022 

 

2.5.3 Upravit ČSN 73 6380 týkající se železničních přejezdů s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace. 

MD 
spolugestor: MPO 
(ČAS) 
31.12.2022 

 

2.5.4 
Ve své působnosti zajišťovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti bezbariérového užívání dopravních 
staveb a dopravních prostředků. 

MD 
průběžně 

Plněno. 

3.1.1 
Vytvořit aplikaci „Kam na úřad“, která poskytne občanům včetně osob se zdravotním postižením informace o 
dostupnosti všech úřadů veřejné správy a jimi poskytovaných službách. 

MV 
31.12.2021 

Splněno. 

3.1.2 
Podporovat šíření osvěty, příkladů dobré praxe a motivace v oblasti přístupnosti úřadů pro osoby se zdravotním 
postižením prostřednictvím soutěže pro územní samosprávné celky (soutěž Přívětivý úřad). 

MV 
průběžně 

Plněno. 
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3.1.3 Zavést kontrolu řešení přístupnosti u žádostí o schválení ICT projektů ze strany Odboru hlavního architekta MV. 
MV  
průběžně 

Plněno. 

3.2.1 

Stanovit povinnost absolvování školení o přístupnosti internetových stránek dle zákona č. 99/2019 Sb. o 
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo prokazatelně 
obeznámit o povinnostech vyplývajících z tohoto zákona jejich správce a tvůrce internetových stránek dané 
instituce. 

všechny resorty, ÚV 
31.12.2021 

Splněno: MD, MF, 
MK, MMR, MO, 
MPO, MPSV, 
MŠMT, MV, MZ, 
MZe, MZV, MŽP, 
ÚV 
Nesplněno: MSp 

3.2.2 
Vypracovat první zprávu o stavu přístupnosti internetových stránek v ČR a monitoringu, předat ji Evropské komisi 
a zprávu zveřejnit.  

MV 
30.09.2021 

Splněno. 

3.2.3 

Zpracovat metodické dokumenty ke splnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro povinné subjekty, zejména pak pro 
povinnosti vyplývající z normy WCAG1. 

MV  
31.12.2021 

Splněno. 

3.2.4 
Publikovat informace o vhodných nástrojích pro automatické skenování internetových stránek pro ověření jejich 
přístupnosti a postupy pro ruční ověřování pro povinné subjekty. 

MV 
31.12.2021 

Splněno. 

3.2.5 
Ve spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se sluchovým postižením určit základní informace o činnosti 
jednotlivých resortů, které budou přeloženy do českého znakového jazyka, a tento překlad realizovat.  

všechny resorty, ÚV 
31.12.2024 

 

3.2.6 
V rámci metodických materiálů týkajících se veřejných zakázek upozorňovat i na povinnost přístupnosti veřejných 
zakázek. 

MMR  
průběžně 

Plněno. 

3.2.7 Provádět metodickou a osvětovou činnost v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 
MV 
průběžně 

Plněno. 

3.3.1 Vytvořit a publikovat metodické dokumenty a doporučení pro přístupnost digitálních dokumentů. 
MV 
31.12.2021 

Splněno. 

3.3.2 
Zanalyzovat a navrhnout: (a) možná řešení úpravy funkcí informačního systému, jehož prostřednictvím je 
zajišťován výkon působnosti CzechPOINT, a (b) další opatření tak, aby výstupy z autorizované konverze 
dokumentů a výstupy z ISVS vydávané přes CzechPOINT byly přístupné. 

MV 
31.12.2022 

 

3.3.3 Provést kontrolu přístupnosti zaměstnaneckých IT systémů.  
všechny resorty, ÚV 
31.12.2022 

 

3.3.4 

Dle Metodiky Easy-to-read převést do snadno srozumitelné formy základní obecné informace o působnosti a 
popis služeb veřejné správy na internetových stránkách ministerstev, jejich přímo řízených organizací, které jsou 
určeny veřejnosti, a na Portálu veřejné správy. Zajistit, aby byly tyto informace přístupné dle zákona č. 99/2019 
Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

všechny resorty, ÚV 
31.12.2022 

 

3.3.5 Zajistit publikaci základních karet u vybraných agend dle vzorů Metodiky Easy-to-read a piktogramických karet pro všechny resorty, ÚV  

                                                 
1 Doporučení WCAG - Web Content Accessibility Guidelines (pravidla pro tvorbu internetových stránek). 
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klienty. 31.12.2023 

3.3.6 
Na základě výsledků kontroly přístupnosti zaměstnaneckých IT systémů provádět jejich úpravy tak, aby byly plně 
přístupné. 

všechny resorty, ÚV 
31.12.2025 

 

3.3.7 
Realizovat pilotní školení pro aplikaci metodiky Easy-to-read pro zaměstnance územní veřejné správy. Na základě 
výsledků pilotního školení navrhnout mechanismus školení pro veřejnou správu a toto školení provádět. 

MV 
31.12.2022, dále 
průběžně 

 

3.4.1 
Realizovat vzdělávání v oblasti governance accessibility, problematiky zdravotního postižení a zásad komunikace 
s vybranými skupinami osob se zdravotním postižením pro zaměstnance veřejné správy. 

MV 
průběžně 

Částečně plněno. 

3.4.2 
Zapracovat do základní odborné přípravy policistů a specializačních kurzů  
pro službu kriminální policie a vyšetřování a službu pořádkové policie problematiku osob se zdravotním 
postižením. 

MV 
průběžně 

Plněno. 

3.5.1 Určit koordinátora, příp. pracovní skupinu, pro oblast přístupnosti veřejné správy a governance accessibility. 
všechny resorty 
31.12.2021 

Splněno: MD, MK, 
MO, MPO, MPSV, 
MSp, MŠMT, MV, 
MZ, MZe, MŽP 
Nesplněno: MF, 
MMR, MZV 

4.1.1 
Provést úpravu typových plánů pro řešení krizových situací tak, aby obsahovaly ustanovení týkající se osob 
se zdravotním postižením. 

MV 
31.12.2021 

Nesplněno. 

4.1.2 
Pravidelně realizovat školení všech složek integrovaného záchranného systému týkající se specifických potřeb při 
komunikaci a pomoci osobám se zdravotním postižením.  

MV 
průběžně 

Plněno. 

4.1.3 
Pořádat semináře a osvětové akce pro osoby se zdravotním postižením zaměřené na oblast bezpečnosti 
přizpůsobené druhu postižení. 

MV 
průběžně 

Částečně plněno. 

4.2.1 Zahrnout do služby tísňového volání také oboustrannou textovou komunikaci pro osoby se sluchovým postižením.  
MPO  
30.06.2022 

 

4.2.2 
Vypracovat koncepci tísňové komunikace s osobami se sluchovým postižením zohledňující všechny skupiny osob 
se sluchovým postižením a způsoby jejich komunikace. 

MV  
31.12.2022 

 

4.2.3 Upřesnit procesní a organizační principy fungování příjmu tísňové SMS na linku 112 a na národní tísňové linky. 
MV 
31.12.2022 

 

5.1.1 
Provádět osvětu týkající se poskytování péče typu home sharing (sdílená péče v rámci rodin) za pomoci 
prezentace příkladů dobré praxe. 

MPSV 
31.12.2023 

 

5.1.2 V rámci sociální práce na obcích s rozšířenou působností koordinovat podporu osob se zdravotním postižením.  
MPSV 
průběžně 

Plněno. 

5.1.3 Podporovat zázemí pro výkon sociální práce na obcích se zřetelem na potřeby osob se zdravotním postižením. 
MPSV 
průběžně 

Plněno. 

5.1.4 Do rámce investiční podpory bydlení zahrnout upravitelné byty umožňující bezbariérové užívání. 
MMR 
průběžně 

Plněno. 

5.1.5 Ve venkovských oblastech vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj sociálních farem, které jsou partnerem komunitní MZe  Plněno. 
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práce a jedním z míst podpůrné služby na venkově, kde osoby se zdravotním postižením žijí ve svém známém a 
přirozeném prostředí, a které se stává i bezpečným bodem pro jejich sociální fungování. 

průběžně 

5.2.1 Legislativně upravit vymezení sociálních služeb tak, aby měly jasně definovanou náplň a aby se nepřekrývaly.  
MPSV 
31.12.2021 

Nesplněno. 

5.2.2 
Vytvořit a právně ukotvit personální a materiálně technický standard sociálních služeb, který nastaví minimální 
hranici pro poskytování sociálních služeb a bude podmínkou jejich registrace.  

MPSV 
31.12.2021 

Nesplněno. 

5.2.3 Zavést institut supervize v sociálních službách. 
MPSV 
31.12.2022 

 

5.2.4 Legislativně zakotvit nástroj, který by státu umožnil reálně ovlivňovat dostupnost sociálních služeb.  
MPSV  
31.12.2022 

 

5.2.5 Vypracovat návrh financování sociálních služeb formou tzv. pojištění na péči. 
MPSV 
31.12.2024 

 

5.3.1 
Pokračovat v deinstitucionalizaci pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, včetně zařízení, kde 
dosud deinstitucionalizace nezačala. 

MPSV 
průběžně (zpráva se 
podává za roky 2022 a 
2024) 

 

5.4.1 
Zpracovat informační materiály pro pečující osoby týkající se jejich postavení, jejich práv a povinností a zajistit 
distribuci těchto materiálů. 

MPSV 
31.12.2021, dále 
průběžně 

Nesplněno. 

5.5.1 Podporovat finanční dostupnost zvláštních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.  
MPSV 
průběžně 

Plněno. 

5.5.2 
Pravidelně informovat zaměstnance Úřadu práce ČR o zvláštních pomůckách, na které lze poskytnout příspěvek 
na zvláštní pomůcku.  

MPSV (ÚP) 
průběžně 

Plněno. 

5.5.3 Podporovat finanční dostupnost zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním postižením.  
MZ  
průběžně 

Plněno. 

5.5.4 
Podporovat vývoj a výrobu kompenzačních pomůcek a zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním 
postižením zejména prostřednictvím finančních prostředků z fondů EU.   

MPO 
spolupráce: NRZP ČR 
průběžně 
(konference/seminář 
31. 12. 2021) 

Plněno. 

5.6.1 
Posílit finanční zajištění poskytování tlumočnických služeb do českého znakového jazyka a služeb simultánního 
přepisu mluvené řeči v rámci sociálních služeb.  

MPSV 
31.12.2021 

Splněno. 

5.6.2 
Zajistit organizaci a financování vzdělávacího programu tlumočník českého znakového jazyka a stanovit systém 
uznávání kvalifikace programu tlumočník českého znakového jazyka. Zakotvit národní referenční rámec pro český 
znakový jazyk. 

MŠMT 
31.12.2022 

 

5.6.3 
Podporovat vzdělávání v českém znakovém jazyce na všech stupních vzdělávací soustavy i v rámci celoživotního 
vzdělávání; podporovat výzkum a popis struktury českého znakového jazyka. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

6.1.1 Vyřešit kompetenční spor ve věci gesce nad veřejným opatrovnictvím. MPSV, MSp, MV Nesplněno. 
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31.12.2021 

6.2.1. 
Shromáždit či popřípadě zpracovat informační materiály pro veřejné i soukromé opatrovníky, podpůrce a zástupce 
člena domácnosti a prostřednictvím soudů zajistit jejich distribuci ve spolupráci s organizacemi, které zastupují 
osoby s omezenou schopností právně jednat. 

MSp 
31.12.2021 

Nesplněno. 

6.2.2 

Realizovat školení pro soudce, státní zástupce, asistenty, čekatele a vyšší soudní úředníky, které bude zaměřené 
na problematiku zdravotního postižení a práv vyplývajících z Úmluvy, zejména práva na podporu a bezpečí při 
právním jednání, dále na problematiku komunikace s vybranými skupinami osob se zdravotním postižením 
(komunikační systémy osob se sluchovým postižením, snadno srozumitelná forma komunikace atd.). 

MSp 
průběžně 

Plněno. 

7.1.1 

Rozvíjet a profesionalizovat náhradní rodinnou péči za účelem zvýšení počtu zájemců o poskytování náhradní 
rodinné péče dětem se zdravotním postižením, zajištění jejich odborné přípravy k přijetí dítěte se zdravotním 
postižením do rodiny a adekvátní podpory v průběhu poskytování pěstounské péče tomuto dítěti. 

MPSV  
průběžně 

Plněno. 

7.1.2 Rozvíjet další programy na podporu návratu dítěte se zdravotním postižením do původní rodiny. 
MPSV 
průběžně 

Plněno. 

7.2.1 
Realizovat programy na podporu samostatného života mladých osob se zdravotním postižením, které opouštějí po 
nabytí zletilosti či po ukončení přípravy na budoucí povolání institucionální zařízení. 

MPSV 
průběžně 

Částečně plněno. 

7.3.1 
Provést analýzu právní úpravy práva na rodinný život u osob s omezenou svéprávností z hlediska Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením a v případě potřeby navrhnout odpovídající legislativní změny. 

MPSV 
31.12.2022 

 

8.1.1 

Standardizovat činnost a postupy práce pracovníků ve školských poradenských zařízeních a zajistit financování 
jimi poskytovaných poradenských služeb z prostředků státního rozpočtu tak, aby  

a) byly dodržovány legislativně stanovené lhůty pro zahájení poskytování poradenské služby a vydání 
doporučení ve všech školských poradenských zařízeních,  

b) byla zajištěna dostupnost a vymahatelnost srovnatelně kvalitních školských poradenských služeb ve 
všech krajích ČR,  

c) mohla být prováděna pravidelná přímá metodická podpora ve školách a školských zařízeních při 
zavádění a realizaci podpůrných opatření ve vzdělávání včetně metodické podpory asistentů 
pedagoga,  

d) byl zajištěn jednotný systém posuzování speciálních vzdělávacích potřeb a stanovování druhů a 
stupňů podpůrných opatření (dle druhu znevýhodnění podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) ve školských 
poradenských zařízeních. Zajistit jednotnou metodiku pro stanovování druhů a stupňů podpůrných 
opatření pro všechna školská poradenská zařízení, která poskytují služby dětem, žákům a studentům 
se zdravotním postižením. 

MŠMT, ČŠI 
31.12.2021 

Nesplněno. 

8.1.2 
Zavést jednotný elektronický evidenční systém poskytovaných služeb ve všech školských poradenských 
zařízeních v ČR. 

MŠMT 
31.12.2021 

Nesplněno. 

8.1.3 Zajistit legislativně, organizačně a finančně působení pracovníků školských poradenských zařízení prostřednictvím MŠMT  
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nastavení personálního standardu a transformace poradenských služeb.  31.12.2022, dále 
průběžně 

8.1.4 
Vytvořit funkční systém pravidelné a ve všech krajích ČR dostupné supervizní podpory pracovníků školských 
poradenských zařízení a zajistit jeho financování. 

MŠMT 
31.12.2022 

 

8.1.5 
Vyhodnocovat efektivitu a přínos revizí probíhajících dle § 16b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.2.1 
V souvislosti s činností NAÚ dbát na to, aby bylo během procesu akreditací posuzováno to, zda studijní programy 
připravující učitele z hlediska své náplně připravují absolventy i na práci s cílovou skupinou dětí nebo žáků se 
SVP.  

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.2.2 
Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím proudu.  

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.3.1 
Nastavit spolupráci rané péče se speciálně pedagogickými centry, aby bylo docíleno větší provázanosti 
a plynulosti ve vzdělávání a rozvoji dítěte. 

MŠMT, MPSV 
31.12.2021 

Nesplněno. 

8.3.2 Přijmout Standard činnosti asistenta pedagoga platný pro všechny školy. 
MŠMT 
31.12.2021 

Nesplněno. 

8.3.3 

Provést šetření za účelem zjištění počtu škol pro žáky se sluchovým postižením zřízených podle § 16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjištění, v kolika z nich není předmět „Český znakový jazyk“ zařazen do 
učebního plánu.  

MŠMT, ČŠI 
31.12.2022 

 

8.3.4 
Zajistit poskytování zdravotních služeb dětem a žákům se zdravotním postižením ve školách a vybraných 
školských zařízeních prostřednictvím poskytovatelů domácí péče. 

MZ 
31.12.2021 

Splněno. 

8.3.5 

Postupně rozšiřovat činnost škol a školských zařízení pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 
zřízených podle § 16. odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o nabídku podpůrné péče a služeb včetně 
zajištění metodické pomoci pedagogům jiných škol a zákonným zástupcům, předávání příkladů dobré praxe apod. 
Školy samostatně zřízené pro tyto skupiny žáků využívat zejména pro žáky s nejtěžšími stupni postižení.  

MŠMT 
31.12.2021, dále 
průběžně 

Splněno. 

8.3.6 
Zajistit a pravidelně vyhodnocovat poskytování metodické podpory asistentům pedagoga prostřednictvím 
uceleného systému metodického vedení a dalšího vzdělávání s důrazem na specifika jednotlivých druhů 
zdravotního postižení. 

MŠMT 
31.12.2021, dále 
průběžně 

Splněno. 

8.3.7 
V závislosti na zmapování zájmu připravit a realizovat kurzy dalšího vzdělávání „Instruktor prostorové orientace a 
samostatného pohybu zrakově postižených“. 

MŠMT 
31.12.2021, dále 
průběžně 

Splněno. 

8.3.8 

Zahrnout do Plánu hlavních úkolů České školní inspekce prověření naplňování doporučení ke vzdělávání 
dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a sledování výsledků vzdělávání žáků vzdělávaných podle § 50 
odst. 3 a § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

MŠMT 
31.12.2022 

 

8.3.9 
V závislosti na údajích z elektronického evidenčního systému vytvořit v případě potřeby krajské půjčovny pomůcek 
poskytovaných jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které budou distribuovat 

MŠMT 
31.12.2022 
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investiční a ve vybraných případech i neinvestiční pomůcky školám vzdělávajícím žáky se SVP formou zápůjčky. 

8.3.10 
Upravit podmínky ukončování středního vzdělávání formou jednotné závěrečné zkoušky v praktické části tak, aby 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli schopni prokázat získané kompetence požadované daným 
oborem vzdělání. 

MŠMT 
31.12.2022 

 

8.3.11 

Vytvoření metodického doporučení pro školská poradenská zařízení a školy za účelem specifikace postupu a 
možností intervence při vzdělávání žáků dle § 50 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, že 
nastavená podpůrná opatření nejsou dostačující. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.3.12 
Zvyšovat podporu vytváření výukových materiálů (elektronických učebnic) přístupných v českém znakovém jazyce 
pro všechny vzdělávací oblasti. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.3.13 
Pravidelně vyhodnocovat výsledky diagnostické činnosti školských poradenských zařízení u dětí, žáků a studentů 
se zdravotním postižením a tyto zveřejňovat s cílem zajistit společenskou kontrolu a standardizaci činnosti 
školských poradenských zařízení na celém území ČR. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.3.14 
Systematicky vykonávat osvětovou činnost o inkluzivním vzdělávání jako prevenci před vylučováním dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami z hlavního vzdělávacího proudu. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.4.1 

Předložit novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, doplňující ustanovení v § 21 a 42 o nové povinnosti vysokých 
škol, kdy budou vysoké školy povinny zajistit dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí při přijímacím řízení 
a následně při plnění studijních povinností pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami. Tato opatření 
upraví vysoká škola v rámci svého vnitřního předpisu. 

MŠMT 
31.12.2021 

Nesplněno. 

8.4.2 

Systematicky sledovat charakteristiky skupiny studentů se specifickými potřebami na vysokých školách. Základní 
monitoring bude doplněn o výběrová šetření zaměřená na studijní podmínky studentů. Šetření budou sledovat 
průchod studiem, účast v mobilitních programech nebo připravenost vysoké školy na specifické potřeby studentů, 
jak po personální, tak infrastrukturní stránce.  

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.4.3 
Prostřednictvím investičního programu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny vysokých škol finančně 
podporovat revitalizaci a výstavbu prostor vysokých škol s ohledem na jejich využívání studenty se specifickými 
potřebami (bezbariérové přístupy apod.).  

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.4.4 
Využívat finanční nástroj v rámci státního rozpočtu pro vysoké školy na kompenzaci zvýšených nákladů 
souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami v akreditovaných studijních programech.  

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

8.5.1 
Podporovat celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením další nabídkou vzdělávacích programů včetně 
kurzů digitální gramotnosti. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

9.1.1 
Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice osob se zdravotním postižením 
(zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) zohledňujících také specifické potřeby žen, mužů a dětí 
se zdravotním postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.1.2 
Při poskytování zdravotní péče respektovat specifické potřeby osob se smyslovým či mentálním postižením nebo 
osob s vážným omezením hybnosti. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.1.3 
Prostřednictvím osvěty upozorňovat poskytovatele zdravotních služeb na povinnosti stanovené těmto 
poskytovatelům v § 46 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

MZ 
průběžně 

Plněno. 
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zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, týkající se informování pacienta o dalších zdravotních a 
sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav, zejména o možnostech sociální, pracovní 
a pedagogické rehabilitace. 

9.1.4 
Podporovat rozvoj dobrovolnických programů a aktivit u poskytovatelů zdravotních služeb zaměřených na osoby 
chronicky nemocné a zdravotně postižené. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.2.1 
Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence 
vzniku zdravotního postižení. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.2.2 
Prostřednictvím dotačních programů podporovat tuzemské rehabilitační a edukační pobyty pro osoby chronicky 
nemocné a zdravotně postižené. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.2.3 Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. 
MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.2.4 
Prostřednictvím dotačních programů podporovat docházkové dlouhodobé rehabilitační a edukační akce pro osoby 
chronicky nemocné nebo zdravotně postižené. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

9.3.1 
Integrovat péči o duševní zdraví do primární péče praktických lékařů formou zvýšení jejich kompetencí ve 
screeningu a péči o stabilizované pacienty, nasíťování na specializovanou péči a komunitní služby, zrušení 
indikačních omezení u definovaných léčiv. 

MZ 
31.12.2022, dále 
průběžně 

 

9.3.2 
Posílit partnerskou roli uživatelů péče v celém systému péče o duševní zdraví vytvořením specifických 
vzdělávacích programů jak pro uživatele této péče, tak pro odborníky, a organizačně-finanční zajištění existence 
pacientských organizací. 

MZ 
spolugestor: MPSV, 
MŠMT, MF 
průběžně, 31.12.2025 
(evaluační zpráva 
z projektu Recovery 
College) 

Plněno. 

9.3.3 
Na základě evaluace pilotních projektů v rámci reformy psychiatrické péče dále zvyšovat počet multidisciplinárních 
týmů pro osoby se závažným duševním onemocněním i další cílové skupiny osob s duševním onemocněním. 

MZ 
spolugestor: MPSV, 
MŠMT 
průběžně (zpráva se 
podává za roky 2021, 
2023 a 2025) 

Plněno. 

9.3.4 
Realizovat deinstitucionalizaci jako postupný přechod od velkých psychiatrických nemocnic k péči komunitní, 
včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.  

MZ 
spolugestor: MPSV, 
MF 
průběžně (zpráva se 
podává za roky 2022 a 
2024) 

 

10.1.1 Vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování. 
MPSV 
spolugestor: MZ, 
MŠMT, MF 
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31.12.2022 

10.2.1 
Rozvíjet oblast léčebné rehabilitace osob se zdravotním postižením a vytvářet podmínky pro lepší součinnost s 
ostatními oblastmi rehabilitace. 

MZ 
průběžně 

Plněno. 

10.2.2 
Rozvíjet oblast sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením a vytvářet podmínky pro lepší 
součinnost s ostatními oblastmi rehabilitace. 

MPSV 
průběžně 

Plněno. 

10.2.3 
Rozvíjet oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v kontextu podmínek koordinace 
rehabilitace a vytvářet podmínky pro lepší součinnost s ostatními oblastmi rehabilitace. 

MŠMT 
průběžně 

Plněno. 

10.2.4 
V rámci sociálního zemědělství ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi podporovat rehabilitační 
procesy založené na zemědělských činnostech. 

MZe  
průběžně 

Plněno. 

11.1.1 
Upravit nástroje podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením ukotvené v zákoně č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zvýšení motivace zaměstnavatelů zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením na volném trhu práce.  

MPSV 
31.12.2023 

 

11.1.2 
Provést dílčí úpravy podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce ukotvené v 
zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu eliminace zneužívání podpory.  

MPSV 
31.12.2023 

 

11.1.3 

Jednou ročně předkládat VVOZP vyhodnocení realizace projektu „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na volném trhu práce“. Vyhodnocení bude obsahovat informace o počtu podpořených osob 
se zdravotním postižením v rámci projektu a o počtu osob se zdravotním postižením umístěných prostřednictvím 
projektových aktivit na trh práce v rozčlenění na chráněný a volný trh práce.  

MPSV, ÚP 
1x ročně po dobu 
realizace projektu 

Plněno. 

11.1.4 

Posilovat profesionalitu Úřadu práce ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jednou 
ročně předkládat informaci o počtu zaměstnanců, kteří byli v rámci projektu „Rozvoj systému podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“ proškoleni pro práci s cílovou skupinou osob 
se zdravotním postižením a o počtu takto proškolených zaměstnanců, kteří i po ukončení projektu nadále na 
Úřadu práce ČR v jednotlivých regionech působí jakožto poradci a koordinátoři pro osoby se zdravotním 
postižením. 

MPSV, ÚP 
průběžně 

Plněno. 

11.1.5 

Jednou ročně předkládat VVOZP vyhodnocení ročních zpráv o činnosti zaměstnavatelů působících na chráněném 
trhu práce, které jsou tito zaměstnavatelé povinni dokládat Úřadu práce ČR podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení bude obsahovat 
zmapování struktury těchto zaměstnavatelů včetně případných legislativních a nelegislativních návrhů úprav 
systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.  

MPSV 
1x ročně 

Částečně plněno. 

11.1.6 
Věnovat zvýšenou pozornost uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením při 
výběru a zařazování, zejména formou poradenských aktivit Úřadu práce ČR se zaměřením na pracovní uplatnění 
na trhu práce. 

MPSV 
průběžně 

Plněno. 

11.1.7 

Nadále podporovat a rozvíjet projekty zrealizované v součinnosti MZe, Agrární komory ČR a francouzské sociální 
zemědělské pojišťovny MSA za účelem pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením formou jejich 
zaměstnávání v zemědělství. Vytvářet podmínky tak, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost uplatnit 
své schopnosti při práci na farmách a v řemeslech souvisejících s životem na venkově. 

MZe 
průběžně 

Plněno. 

11.2.1 
Poskytnutí časového prostoru na metodických akcích konaných pro státní tajemníky a ředitele personálních 
odborů ministerstev pro prezentaci problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně 

MV 
spolugestor: MPSV 

 



 12 

nezbytných provozních a technických podmínek pro jejich práci. 31.12.2022 

11.2.2 
Podporovat zvyšování počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením a předkládat informaci o vývoji 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v jednotlivých resortech. 

všechny resorty, ÚV 
průběžně 

Plněno: MPO, MZ, 
MZV, MŽP 
Částečně plněno: 
MF, MK, MO, MSp, 
MŠMT, MZe, ÚV  
Neplněno: MD, 
MMR, MPSV, MV 

12.1.1 Stabilizovat systém lékařské posudkové služby. 
MPSV 
31.12.2022 

 

12.1.2 Nalézt systémové řešení poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí a legislativně ho ukotvit. 
MPSV, MZ 
31.12.2022 

 

12.1.3 Provést revizi systému posuzování zdravotního stavu se zohledněním nových postupů v této oblasti.  
MPSV 
31.12.2023 

 

12.1.4 
Postupně zavést a implementovat klasifikaci ICF v podmínkách ČR. Vypracovat uživatelské formy aplikace ICF 
pro praxi poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Navrhnout systém sběru informací v rámci využívání 
klasifikace ICF. 

MZ 
spolugestor: MPSV 
31.12.2024 

 

12.1.5 
Zvyšovat povědomí praktických lékařů o nezbytnosti přesného a náležitého vyplňování formulářů lékařské 
posudkové služby dle zjištěného zdravotního stavu pacienta pro účely sociálního zabezpečení.  

MPSV, MZ  
průběžně 

Plněno. 

12.1.6 Spolupracovat s VVOZP při upřesňování metodických pravidel posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků. 
MPSV 
spolugestor: VVOZP 
průběžně 

Plněno. 

13.1.1 Navrhnout zařazení neformálních pečujících do cílových skupin sociálních služeb.  
MPSV 
31.12.2021 

Nesplněno. 

13.1.2 
Navrhnout možné změny, které by výrazněji zohlednily dobu osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby 
ve stanoveném stupni závislosti v nárocích z důchodového pojištění pečující osoby. 

MPSV 
31.12.2023   

14.1.1 
Spolupracovat se zástupci organizací osob se zdravotním postižením při formulování opatření veřejné správy a při 
přípravě podkladů pro mezinárodní jednání, která se týkají osob se zdravotním postižením. 

všechny resorty, 
VVOZP 
průběžně 

Plněno. 

14.1.2 
Vyhlašovat dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených s celostátní 
působností a zachovat minimálně dosavadní výši finanční podpory tohoto programu. 

ÚV 
průběžně 

Plněno. 

14.2.1 
V rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených podporovat 
mezinárodní spolupráci organizací osob se zdravotním postižením. 

ÚV 
průběžně 

Plněno. 

14.3.1 
Odstranit překážku výkonu aktivního volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva.  

MV 
31.12.2022 

 

14.4.1 
Prosazováním legislativních a dalších nástrojů podporovat asistenci a další metody dopomoci voličům 
se zdravotním postižením ve volební místnosti a při používání volební dokumentace.  

MV 
31.12.2021 

Nesplněno. 

14.4.2 Vytvořit veřejný portál s údaji o přístupnosti volebních místností a umožnit voličům se zdravotním postižením MV Nesplněno. 
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změnu volebního okrsku s přihlédnutím k přístupnosti volební místnosti. 31.12.2021 

14.4.3 
Poskytnout okrskovým volebním komisím metodickou podporu pro jednání s osobami se zdravotním postižením, 
včetně postupů při hlasování do přenosné volební schránky. 

MV 
Spolugestor: MPSV, 
MZ 
31.12.2021, dále 
průběžně 

Splněno. 

14.4.4 
Zajistit informace o volebních agendách, volbách a způsobech hlasování přístupné osobám se zdravotním 
postižením, včetně textů ve snadno srozumitelné formě a videí v českém znakovém jazyce. 

MV 
průběžně 

Plněno. 

15.1.1 
Pro oblast muzeí a galerií ustanovit pracovní skupinu, jejímž cílem bude systematické mapování problematiky 
možnosti přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturnímu dědictví a příprava případných doporučení. 

MK 
31.12.2021 

Splněno. 

15.1.2 
Zpracovat analýzu dotačních programů odboru muzeí MK a předložit případný návrh na jejich úpravu ke zlepšení 
přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturnímu dědictví. 

MK 
31.12.2022 

 

15.1.3 

Podporovat zpřístupnění expozic v muzeích a galeriích osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace v 
rámci zajištění standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a podílet se na zpřístupnění památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu 
a dalších kulturních zařízení.  

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.1.4 
Podporovat digitalizaci národního kulturního bohatství a jeho zpřístupnění technologiemi umožňujícími dálkový 
přístup a různé typy prezentace dle zdravotního postižení osob a v rámci Národního památkového ústavu zveřejnit 
na portálu e-sbírky (www.esbirky.cz) alespoň 50 digitalizovaných záznamů mobiliárních předmětů ročně. 

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.1.5 
Podporovat v rámci dotační politiky aktivity spočívající ve vydávání publikací, průvodců a dalších tiskovin 
ve snadno srozumitelné tištěné či digitální formě umožňující jednodušší přístup ke sbírkám muzeí, galerií a dalších 
památek osobám se zdravotním postižením.  

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.1.6 
Podporovat vlastní příspěvkové organizace ve vytváření systému slev ze vstupného pro osoby se zdravotním 
postižením.  

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.1.7 
Podporovat dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven prostřednictvím dotačního řízení 
na zajištění nabídky zvukových knih a zavádění technických zařízení umožňujících osobám se zrakovým 
postižením zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů. 

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.1.8 
Podporovat v knihovnách zavádění standardu Handicap Friendly2 a poskytování služeb osobám se zdravotním 
postižením dle tohoto standardu; podporovat a rozvíjet činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, 
Sekce SKIP 60+ a Sekce knihovníků – trenérů paměti Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. 

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.1.9 
V rámci činnosti Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana provozovat novou službu digitální knihovny pro 
osoby se zrakovým postižením CAMELOT zajišťující zpřístupňování periodik a zachovat roční produkci cca 150 
zvukových knih a cca 50 knih v Braillově písmu. 

MK 
průběžně 

Plněno. 

                                                 
2 Standard Handicap Friendly navrhuje vhodná opatření a stanoví kritéria, která by měla knihovna splňovat, aby byla k osobám se specifickými potřebami uživatelsky vstřícná a 
zajistila jim rovné podmínky. Národní knihovna České republiky. 2019. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-
friendly-2019 

https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019
https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019
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15.2.1 
V rámci zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, navrhnout zpřesnění a navýšení povinnosti opatřování televizních pořadů titulky a 
audio popisem. 

MK 
31.12.2022 

 

15.2.2 

V rámci dotační politiky podporovat aktivity spočívající v zajišťování titulků a tlumočení do českého znakového 
jazyka pro audiovizuální díla, zpřístupňování audiovizuálních děl prostřednictvím audiopopisu pro osoby se 
zrakovým postižením, vytváření sítě divadelních představení tlumočených do českého znakového jazyka, vznik 
publikací v českém znakovém jazyce a tvorbu zvukových knih.  

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.3.1 
Spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám se zdravotním postižením uspokojovat své kulturní potřeby, 
realizovat vlastní tvorbu, a to podporou kulturních aktivit právnických a fyzických osob. 

MK 
průběžně 

Plněno. 

15.4.1 Poskytovat finanční podporu sportovcům se zdravotním postižením a jejich svazům. 
NSA 
průběžně 

Plněno. 

16.1.1 Provést další výběrové šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením v soukromých domácnostech. 

ČSÚ 
spolugestor: ÚZIS, 
MPSV  
31.10.2024 

 

17.1.1 
Jedenkrát ročně do 28. února všechny resorty a instituce, kterým byla uložena opatření, předloží zprávu o plnění 
opatření Národního plánu spadajících do jejich působnosti za uplynulý kalendářní rok. 

všechny resorty, ÚV 
průběžně 

Plněno. 

17.1.2 
Jedenkrát ročně, nejpozději do 30. června, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, VVOZP a následně vláda ČR 
provedou zhodnocení a případnou aktualizaci Národního plánu.  

zmocněnkyně vlády 
pro lidská práva, 
VVOZP 
průběžně (VVOZP 
předkládá zprávu 
vládě ČR do 30.6.) 

Plněno. 

 


