
 

 

 

 

SEMINÁŘ K NÁRODNÍMU ROZVOJOVÉMU PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 

 

BEZBARIÉROVÁ MĚSTA A OBCE 
— 

zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím  
příspěvku ze státního rozpočtu 

 

 

 

Termín konání: čtvrtek 20. dubna 2023 od 10:00 do 14:00 hodin 

Místo konání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 

Seminář je bezplatný 

Cílem semináře je představit Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále jen 
„Program mobility“), jehož účelem je podpořit realizaci a financování komplexních 
bezbariérových tras ve městech a obcích a zajistit tak svobodný pohyb všem skupinám obyvatel.  

Program mobility je určen městům a obcím, které zpracují a ve stanoveném termínu předloží 
záměr bezbariérové trasy. Záměr by měl řešit odstranění bariér ve vybraných budovách 
veřejných a státních institucí, sociálních, kulturních, zdravotních a školských zařízeních, jakož 
i návaznost těchto budov na bezbariérové pěší trasy. Po schválení záměru Řídícím výborem 
následuje podání vlastní žádosti o příspěvek/dotaci na uskutečnění konkrétních projektů záměru 
prostřednictvím příslušných rezortů a institucí. 

Obsahem semináře bude zejména seznámení s: 

 cíli a zaměřením Programu mobility, 

 postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy, 

 nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů, 

 možnostmi financování záměrů prostřednictvím příspěvků a dotací ze státního rozpočtu,  

 nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů a 

 nezbytnými úpravami pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. 

Bližší informace o Programu mobility naleznete na internetové stránce Úřadu vlády ČR.  

V  případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti na e- mail: espinoza.blanka@vlada.cz, popř. 
na tel. 224 002 718, a to nejpozději do 11. dubna 2023.  

Přepis a tlumočení do českého znakového jazyka bude zajištěno. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
mailto:espinoza.blanka@vlada.cz


 

PROGRAM SEMINÁŘE 

9:30 – 10:00 Registrace účastnic a účastníků 

10:00 – 10:20 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, náměstkyně ministra 

pro evropské záležitosti a vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

Úvodní slovo Mgr. Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR 

10:20—10:40 Základní východiska pro tvorbu bezbariérového prostředí 

JUDr. Pavel Ptáčník — vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby 

se zdravotním postižením  

10:40—11:25 Představení Národního rozvojového programu mobility pro všechny - zásady 

a pravidla programu 

Mgr. Blanka Espinoza — tajemnice Řídícího výboru Programu mobility 

11:25—11:40 Poskytování příspěvků na bezbariérové pěší trasy z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury 

Ing. Dana Teichmanová — ředitelka Odboru příspěvků, Státní fond dopravní 

infrastruktury 

11:40—12:00 Přestávka  

12:00—12:15 Poskytování dotací na zpřístupňování škol a školských zařízení z rozpočtu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ing. Pavel Kaňka — vedoucí Oddělení financování organizačních složek státu 

a organizací zřizovaných MŠMT 

12:15—12:30 Poskytování dotací na zpřístupňování budov obecních a městských úřadů a Domů 

s pečovatelskou službou z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

 Ing. Lenka Veselá — Odbor správy národních programů, MMR 

12:30—12:45 Poskytování dotací na zpřístupňování budov muzeí, galerií, divadel, kin 

nebo obdobných zařízení z rozpočtu Ministerstva kultury 

 Ing. Kateřina Borecká — Odbor investic a veřejných zakázek, MK 



 

 

12:45—13:00 Požadavky na odstraňování bariér pro osoby s pohybovým postižením 

Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D. — Pražská organizace vozíčkářů, z. s. 

13:00—13:15 Požadavky na odstraňování bariér pro osoby se sluchovým postižením 

Mgr. Šárka Prokopiusová — prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s. 

13:15—13:30 Požadavky na odstraňování bariér pro osoby se zrakovým postižením 

 Ing. František Brašna — Metodické centrum odstraňování bariér SONS 

13:30 – 14:00  Diskuze 

 

 


