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I. Úvod 
 
Cílem předkládaného materiálu je podrobné zmapování způsobu plnění opatření obsažených 
v Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–
2020 (dále jen „NPPRP“) ze strany jednotlivých resortů a institucí za rok 2018. NPPRP byl schválen 
usnesením vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 385.  
 
NPPRP obsahově i strukturou vychází z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen 
„Úmluva“), kterou Česká republika ratifikovala v září 2009. Pro zpracování dokumentu byly vybrány ty 
články Úmluvy, které jsou z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředí pro lidi 
se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější v daném sledovaném období.  

 
NPPRP je rozdělen do kapitol v návaznosti na vybrané články Úmluvy. Každá kapitola vedle krátkého 
obsahu příslušného článku Úmluvy dále obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých má 
být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření včetně 
uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný. V případě, že se na realizaci opatření podílí více 
resortů, odpovídají za jejich plnění společně.  
 
Usnesení vlády ČR, kterým byl NPPRP schválen, ukládá jednou ročně, vždy do 30. června, předložit 
vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření NPPRP za uplynulý kalendářní rok.  
 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) v  roce 2015 schválil svým 
usnesením Pravidla monitorování a vyhodnocování plnění opatření NPPRP, která stanovují závazné 
postupy k podávání hodnotících zpráv pro resorty a další instituce.  
 
Realizace a průběžné monitorování NPPRP je mezioborovým procesem, z tohoto důvodu je nezbytné, 
aby se na jeho naplňování podílely nejen všechny dotčené ústřední orgány státní správy, ale také 
další instituce, kterým to NPPRP ukládá. Pokud jde o instituce, které nejsou orgány veřejné správy, 
jako je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP“), která je střechovou 
nestátní neziskovou organizací, děje se tak na základě akceptace úkolu ze strany těchto organizací. 
Stát pak přispívá, zejména formou poskytovaných dotací k tomu, aby dotčený subjekt mohl úkoly plnit. 
 
Z hodnotících zpráv jednotlivých resortů byla zpracována souhrnná Zpráva o plnění opatření NPPRP 
v roce 2018. Zpráva se člení podle jednotlivých kapitol NPPRP. U každého opatření je proveden 
souhrn plnění od všech odpovědných resortů a institucí.  
  
K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujímá stanovisko sekretariát VVZPO ve spolupráci 
s NRZP. V případě, že opatření NPPRP, které je předmětem informace o plnění, bylo splněno jen 
částečně nebo nebylo realizováno vůbec, je navržen další postup. 
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II. Shrnutí 
 
Úkoly NPPRP stanovené pro rok 2018 se ve většině případů podařilo splnit, velká část termínovaných 
úkolů však splněna nebyla (15 z 25).  
 
Ze 138 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2018, bylo splněno 
nebo průběžně plněno 115 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 5 opatření. Nebylo 
splněno nebo průběžně plněno 17 opatření. U jednoho opatření je navrženo jeho zrušení. 
U termínovaných opatření, která nebyla splněna, byl navržen posun termínu jejich plnění. 
 
Významnou úlohu v přístupu veřejnosti k lidem se zdravotním postižením představuje osvětová 
činnost zaměřená na ochranu jejich práv a ochranu před diskriminací, na zvyšování povědomí 
o situaci lidí se zdravotním postižením, o jejich schopnostech a přínosu pro společnost. Přestože 
postupně dochází ke zlepšování pozitivních postojů ze strany veřejnosti, je třeba i nadále intenzivně 
pokračovat v osvětových aktivitách, a to jak formou dotační podpory projektů neziskového sektoru, tak 
i vlastními aktivitami resortů. Na podporu výše zmíněného se v roce 2018 uskutečnil XXV. ročník Ceny 
VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení v rámci oslavy Mezinárodního 
dne osob se zdravotním postižením. VVZPO dále vyhlásil fotografickou soutěž Navzdory bariérám. 
Dalším příkladem jsou semináře organizované MZe pro široké publikum, jejichž součástí jsou exkurze 
v chráněných dílnách a pracovištích a prezentace výrobních programů, služeb a produktů subjektů 
zaměstnávajících více než 50 % lidí se zdravotním postižením. Zvláštní pozornost je věnována tématu 
destigmatizace lidí s duševním onemocněním, a to z důvodu obecně spíše zhoršování postojů 
veřejnosti k těmto lidem. Pro tento účel realizuje MZ, resp. Národní ústav duševního zdraví, projekt 
Destigmatizace. Jeden z cílů této oblasti směřuje také na vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru. 
V rámci Odborné skupiny VVZPO pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb byla zřízena 
Pracovní skupina pro vzdělávání, která připravuje tři úrovně vzdělávání pro tuto cílovou skupinu. 
 
Pro lidi se zdravotním postižením je mimořádně důležité zajištění přístupnosti prostředí, tedy 
staveb, dopravy a komunikací. S ohledem na přetrvávající problémy týkající se dodržování 
legislativy ukládající bezbariérové úpravy staveb je jedno opatření NPPRP zaměřeno na prověření 
potřeby vzniku profesní organizace odborníků pro bezbariérové užívání staveb, MMR situaci 
vyhodnotilo tak, že vznik takové organizace by byl nadbytečný. MMR dále splnilo opatření ukládající 
zpracování metodiky pro mapování bezbariérovosti staveb. Na základě analýzy přístupnosti 
zdravotnických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bylo MZ uloženo 
vytvořit plán zpřístupňování zdravotnických zařízení, k čemuž však nedošlo. V roce 2018 byla 
zajištěna činnost Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), v rámci 
kterého byla vyhlášena 2 kola výzev k předkládání záměrů bezbariérových tras pro města a obce, 
doporučeno k financování bylo 11 záměrů. Pro plné zpřístupnění veřejných budov je třeba zajistit 
jejich vybavení evakuačními výtahy, vizuální signalizací a značením ve snadno srozumitelné formě, 
což se ale řadě resortů nedaří. Neméně důležitou je také oblast bezbariérové veřejné dopravy. 
Postupně dochází k navyšování počtu bezbariérových železničních vozů, v roce 2018 se jednalo o 9 
nově pořízených jednotek (18 vozů). 
 
Během mimořádných či krizových situací je třeba zajistit bezpečnost a ochranu lidí se zdravotním 
postižením. Z tohoto důvodu probíhaly v  loňském roce přednášky a besedy zaměřené na tuto oblast. 
Hasičský záchranný sbor také vytvořil materiál pro okamžitou krizovou komunikaci s člověkem 
se sluchovým či mentálním postižením. 
 
Cílem kapitoly Rovnost před zákonem je zajistit lidem se zdravotním postižením takovou asistenci, 
aby mohli uplatnit svá práva ve všech oblastech života. Stěžejním úkolem této oblasti je vypracovat 
a přeložit zákon o veřejném opatrovnictví, návrh sice vypracován byl, ale nedošlo k jeho schválení, 
úkol proto přetrvává. Na toto opatření navazuje úkol týkající se proškolování, odborného poradenství, 
konzultací a mediace při řešení konfliktů pro opatrovníky, podpůrce, zástupce z členů domácnosti 
a soukromé opatrovníky, který tedy také nebyl splněn.  
 
K zajištění podmínek nezávislého způsobu života a začleňování do společnosti jsou pro lidi 
se zdravotním postižením mimořádně důležité sociální služby. V roce 2018 měla být provedena 
analýza a revize rámce pro poskytování a využití asistivních technologií a pomůcek pro osoby 
se zdravotním postižením a souvisejících služeb pro zlepšení poskytování veřejných služeb, což 
nebylo splněno. Důležitým opatřením této oblasti je dále nalezení systémového řešení posuzování 
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potřeb lidí s potřebou dlouhodobé péče a jeho legislativní ukotvení, což ale splněno také nebylo. 
Opatření této oblasti jsou dále zaměřena na podporu poskytování takových služeb, které umožňují 
lidem se zdravotním postižením setrvat v jejich domácím prostředí. Z tohoto důvodu je dlouhodobým 
úkolem podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb, v roce 2018 bylo toto opatření 
realizováno především prostřednictvím osvětové, poradenské a konzultační činnosti. Pro rok 2018 byl 
dále stanoven úkol vypracovat materiálně technický standard sociálních služeb, který ale však 
doposud nebyl legislativně ukotven. Neméně důležité je dořešit způsob financování sociálních služeb 
a legislativně i věcně zajistit ekonomickou vyváženost a stabilitu celého systému sociálních služeb, 
tento úkol však také stále přetrvává.  
 
V oblasti osobní mobility bylo dohlíženo na dostupnost zdravotnických prostředků a zvláštních 
pomůcek pro lidi se zdravotním postižením. Byla také uspořádána řada akcí upozorňujících 
na bezpečnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace jako účastníků silničního provozu.  
 
Pro orientaci ve všech oblastech života je nezbytná přístupnost informací a veřejných služeb. 
Stěžejním úkolem této oblasti je nastavit a implementovat nový národní rámec přístupnosti informací 
veřejné správy. Nejenom pro lidi s potížemi v učení vypracovalo MV metodiku pro tvorbu informačních 
materiálů a textů veřejné správy přístupných ve snadno srozumitelné formě. Dále byla v roce 2018 
prověřena možnost uplatnění technických prostředků pro automatizované rozpoznávání řeči a přepis 
mluveného slova do textu pro komunikaci s lidmi se sluchovým postižením, takováto služba však není 
dosud kvalitní, začínají se však uplatňovat a používat jiné služby zajišťující komunikaci. V rámci 
Odborné skupiny VVZPO pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb dále dochází k analýze 
přístupnosti služeb veřejné správy. 
 
Pro oblast podpory rodinného života byla do NPPRP zapracována opatření, jejichž záměrem je 
zvýšit zájem žadatelů o svěření dítěte se zdravotním postižením do pěstounské péče a zajištění 
odborné přípravy, poradenství a podpory pro žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče 
a osoby, které dítě se zdravotním postižením převzaly do své péče. Na toto téma vznikají metodické 
materiály, příručky a odborné publikace, probíhá také projekt ve spolupráci s kraji. Rovněž je důležité 
věnovat pozornost předcházení násilí na lidech se zdravotním postižením, čemuž je věnován 
připravovaný Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022.  
 
Jedním z nejdůležitějších témat NPPRP je oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním 
postižením. Základním cílem této kapitoly je uplatňování principu inkluzivního vzdělávání. Mezi 
splněná opatření v této kapitole patřilo například vyhodnocení modelu posuzování speciálních 
vzdělávacích potřeb podle stupně podpůrných opatření. V roce 2018 také vzniklo několik metodik 
týkajících se výuky žáků se sluchovým postižením. Splněno nebylo opatření týkající se vypracování 
pravidel vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením. Dále nedošlo k přijetí standardů činnosti 
školských poradenských zařízení pro žáky se zdravotním postižením.  
 
Důležitými úkoly při poskytování zdravotní péče je rozvoj primární prevence, následné zdravotní 
péče, integrované péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních, podpora preventivních 
a rehabilitačně terapeutických aktivit lidí se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, 
stejně tak i podpora rozvoje dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb. Tyto aktivity 
byly podporovány prostřednictvím dotačních programů, které realizovalo MZ. Splněno bylo dále 
opatření ukládající úpravy vyhlášky o zdravotnické dokumentaci tak, aby povinně obsahovala 
informaci o kompenzačních pomůckách a formách komunikace využívaných člověkem se zdravotním 
postižením. Aby mohla být bezproblémově zajištěna péče pečující osobou při pobytu pacienta 
se zdravotním postižením ve zdravotnickém zařízení, je třeba tuto skutečnost jednoznačně legislativně 
upravit. Tento úkol však nebyl splněn.  
 
Jednou z priorit NPPRP je také reforma systému psychiatrické péče o lidi s duševním 
onemocněním. Pro rok 2018 bylo úkolem vytvořit meziresortní systém kontroly psychiatrické péče, 
k čemuž došlo, zatím však není tento kontrolní mechanismus legislativně zakotven. Rovněž měl být 
vypracován plán péče o duševní zdraví, na kterém se začalo pracovat, bude však dokončen až v roce 
2019. 
 
Pro zajištění kvalitní rehabilitace lidí se zdravotním postižením je nezbytné, aby byl tento proces 
prováděn uceleně a jednotlivé složky rehabilitace na sebe navazovaly. K vypracování právní úpravy 
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zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování však stále nedošlo a tento úkol tak 
přetrvává.  
 
Mezi prioritní oblasti, kterým je v NPPRP věnována zvýšená pozornost, patří také zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. Klíčovým úkolem je v této oblasti provést celkovou revizi systému 
podpory zaměstnanosti této skupiny osob, tento úkol však nebyl zcela splněn, zatím byly provedeny 
pouze kroky upravující především zaměstnávání na chráněném trhu práce. Důraz je v NPPRP také 
kladen na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě, která by měla být v této 
oblasti soukromému sektoru příkladem, což se však stále příliš nedaří.   
 
V rámci sociálního zabezpečení a sociální ochrany je třeba zajistit přiměřenou životní úroveň lidí 
se zdravotním postižením. Pro účely systému sociálního zabezpečení, který v případě osob 
se zdravotním postižením slouží především pro kompenzaci zvýšených nákladů např. 
na kompenzační pomůcky a sociální služby, je třeba rozvíjet a zkvalitňovat systém posuzování 
zdravotního stavu. Pro rok 2018 bylo proto úkolem navrhnout změny tohoto systému, což ale nebylo 
splněno. Dále nebylo splněno opatření ukládající revizi zrušení používání mezinárodní klasifikace ICF. 
Velmi důležitou oblastí v rámci této oblasti je také neformální péče poskytovaná v rodinném prostředí, 
která je pro stát výhodná i ekonomicky, je však třeba ji dostatečně podporovat. V roce 2018 MPSV 
testovalo nové nastavení pečovatelské služby tak, aby pečovatel bydlel co nejblíže klientovi, 
docházelo ke sdílení úvazků a péče tak byla zajištěna celodenně. 
 
Aby bylo zajištěno posilování účasti organizací lidí se zdravotním postižením na správě věcí 
veřejných, byly tyto organizace i v roce 2018 podporovány ve své činnosti prostřednictvím dotačního 
programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených, který vyhlašuje VVZPO 
ve spolupráci s Úřadem vlády ČR (dále jen „ÚV ČR“). Z programu bylo podpořeno celkem 45 projektů 
v celkové výši 22,5 mil. Kč.  
 
V rámci zajištění rovného přístupu k výkonu volebního práva byla vypracována analýza 
proveditelnosti odstranění překážky výkonu volebního práva osob se zdravotním postižením z důvodu 
omezení jejich svéprávnosti v návaznosti na zahraniční zkušenosti.  
 
Pro lidi se zdravotním postižením je rovněž potřebné zajišťovat podmínky pro účast na kulturním 
životě. V loňském roce tak byla provedena řada bezbariérových úprav kulturních institucí. Bylo 
uspořádáno několik prohlídek pro lidi se sluchovým nebo zrakovým postižením. Dále jsou rozšiřovány 
digitalizované sbírky např. Muzea Jana Amose Komenského nebo Technického muzea v Brně.  
 
Prostřednictvím dotačního programu MK byly v loňském roce podpořeny také kulturní aktivity lidí 
se zdravotním postižením se zaměřením na arteterapeutické programy, tvorbu profesionálních 
umělců se zdravotním postižením, činnost lidí se zdravotním postižením v amatérských divadelních 
souborech a dílnách apod.  
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III. Plnění opatření 
 
1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací 
 
Tato oblast vychází z článku 5 Úmluvy Rovnost a nediskriminace, jehož obsahem je uznání 
rovnoprávnosti všech osob a zákaz diskriminace z jakýchkoli důvodů na základě zdravotního 
postižení. Článek dále deklaruje, že opatření, která jsou nezbytná k dosažení rovnoprávnosti, se 
nepovažují za diskriminaci.  
 
Účelem opatření této kapitoly je důsledné prosazování principu univerzálního designu, tj. umožnění 
a poskytnutí rovnocenného zázemí lidem se zdravotním postižením prostřednictvím zpřístupnění 
předmětů, technologií, informací, staveb i prostředí všem lidem bez omezení, a také zohledňování 
vícenásobné diskriminace.  
 
 

Cíl: Předcházet diskriminaci a zajišťovat rovné zacházení.  
 

1.3  Při přijímání všech organizačních, legislativních a technických řešení, která se 
týkají života občanů, dodržovat princip komplexního plánování (univerzální design) 
tak, aby navrhovaná řešení vyhovovala i osobám se zdravotním postižením.  
Gestor: všechny resorty  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
V oblasti železniční i silniční dopravy došlo ke schválení mezinárodně platných standardů, které 
zpřísnily požadavky na přístupnost nově vyráběných vozidel. Gestor vydal v roce 2018 metodickou 
pomůcku, která má pomoci objednatelům veřejné dopravy zajistit přístupné veřejné služby v přepravě 
cestujících. I nadále bude docházet k obnově vozidlového parku a k rozšíření počtu vozidel 
přístupných podle nejnovějších požadavků.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

 
 
PLNĚNÍ MF: 
Ministerstvo dlouhodobě podporuje zvyšování podílu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
různými opatřeními. Jednou z nich je oblast personální politiky. Jednotná pravidla výběrového řízení 
zajišťují transparentnost, zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace pro všechny žadatele. 
Nabídka volných míst je zveřejňována na webu MF, dále dle požadavků ředitelů příslušných odborů je 
možné inzerovat na portále Jobs, či jiných médiích – s uvedením, že je místo vhodné pro osoby 
se zdravotním postižením. Personální odbor podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
i nabídkou flexibilních forem práce, např. možností pracovat na zkrácený pracovní úvazek nebo 
vykonávat práci z domova. Dále významným nástrojem na slaďování pracovního a rodinného života je 
zavedení pružné pracovní doby.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

 
 
PLNĚNÍ MK: 
Cíl je naplňován díky spolupráci Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) s NRZP. NPÚ se 
zapojil do projektu Euroklíč, který je zaměřen na zajištění dostupnosti veřejných sociálních 
a technických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato spolupráce je 
naplňována průběžně v rámci investičních akcí (např. https://www.zamek-sychrov.cz/cs/pro-
media/39985-euroklic-na-zamku-sychrov). Uměleckoprůmyslové museum v Praze se také zařadilo 
do projektu Euroklíč.  
 
V roce 2018 se Moravská galerie opět zapojila do Mezinárodního festivalu osob se zrakovým 
postižením Tmavomodrý festival, v rámci kterého si připravila haptický workshop tematicky vycházející 
z probíhající výstavy 28. mezinárodního bienále grafického designu. 

https://www.zamek-sychrov.cz/cs/pro-media/39985-euroklic-na-zamku-sychrov
https://www.zamek-sychrov.cz/cs/pro-media/39985-euroklic-na-zamku-sychrov
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

 
 
PLNĚNÍ MMR: 
MMR je správcem dotačního programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. 
V rámci dotačních titulů tohoto programu jsou mimo jiné realizovány projekty základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu – veřejná hygienická zařízení, odpočívadla či jiná úprava veřejných 
prostranství, turistické značení, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, budování zařízení 
poskytujících služby a informace turistům apod. V rámci podmínek programu jsou stanovena pravidla 
naplňující příslušné opatření NPPRP. Jsou to např.: 

 v rámci hygienického zařízení musí být realizováno min. 1 bezbariérové WC, 
 projekty obsahující aktivity, jež usnadní pohyb a zážitek z návštěvy turistického místa jsou 

bodově zvýhodněny při hodnocení projektů (audio popisky, popisky v Braillovu písmu, rampy 
apod.), 

 v rámci programu je nastaveno, že:  
- u projektů na zpřístupnění infrastruktury bude podmínkou využití metodiky MMR 

k požadavkům na bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

- u projektů zaměřených na mapování přístupnosti, respektive tvorbu produktů 
pro návštěvníky se zdravotním postižením (přístupnost objektů, prostředků hromadné 
dopravy i parků, zahrad a stezek) bude podmínkou využití Metodiky přístupnosti Pracovní 
skupiny pro jednotnou metodiku mapování přístupnosti staveb. 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MO: 
MO plní úkol především zajištěním bezbariérových přístupů do svých objektů nebo objektů 
příspěvkových organizací. U staveb povolených v roce 2018 byly provedeny tyto úpravy:  

 vybudování přístavby k hlavní budově Vojenské nemocnice Olomouc – objektu na ulici 
Pasteurova, kde budou umístěny prostory ambulance ORL se zázemím a bezbariérovými 
přístupy;  

 výměna stávajícího výtahu v prostorách Vojenského ubytovacího zařízení Opava, Krnovská 
77, nový výtah splňuje technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání;  

 provedení stavebních úprav v objektu Silesia Vojenské lázeňské léčebny Jeseník, kde je 
po stavebních úpravách řešen jeden dvoulůžkový pokoj jako bezbariérový;  

 zřízení pietního místa v objektu Žižkových kasáren Olomouc se zajištěním bezbariérového 
přístupu;  

 vybudování bezbariérového přístupu do pavilonu operačních oborů Vojenské nemocnice 
Brno;  

 vybudování bezbariérového přístupu do Komunitního centra válečných veteránů Brno;  

 realizace II. etapy rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny v Praze 6 – Veleslavín, 
stavební úpravy zahrnují bezbariérové řešení;  

 realizace stavebních úprav, v rámci kterých byla vybudována sociální zařízení 
s bezbariérovými úpravami ve Vojenském ubytovacím zařízení Praha 6 – Ruzyně;  

 vybudování parkoviště s kapacitou 74 stání + 4 vyhrazená parkovací místa pro osoby 
se zdravotním postižením v areálu Praha – Juliska.  
 

STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MPO: 
V minulých letech byly uplatněny principy univerzálního designu při zpracování projektové 
dokumentace výměny čtyř osobních výtahů budovy Na Františku, projektové dokumentace 
evakuačního výtahu Na Františku i při zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budov 
Gorazdova a Dittrichova. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV a jemu podřízené resortní organizace s celorepublikovou působností, tj. ČSSZ a Úřad práce 
ČR (dále jen „ÚP ČR“), se snaží při plánování stavebních úprav, investic a rozsáhlejších 
oprav administrativních budov v co nejvyšší míře využívat princip komplexního plánování 
a univerzálního designu. 
 
V rámci legislativního procesu, jakož i tvorby koncepčních a strategických dokumentů je plnění tohoto 
úkolu zajištěno okruhem připomínkových míst, která se vyjadřují ke všem návrhům právních předpisů, 
a též ustálenými postupy při tvorbě věcných podkladů směřujících k vydání nových nebo změnám 
stávajících právních předpisů v působnosti odboru pracovněprávní legislativy.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MSP: 
MSp by se v budoucnu rádo zaměřilo na to, aby v těch soudních řízeních, kde se zřejmě nejčastěji 
vyskytují osoby se zdravotním postižením, byly pro ně snadněji dostupné písemné texty, pro ně 
zásadního významu. Zvažuje se nyní proto vytvoření stručného materiálu v jednoduchém čtení, tzv. 
„easy-to-read“, pro řízení o svéprávnosti a případně o civilním detenčním řízení, který by mohl 
napomoci osobám s mentálním i dalším postižením ve snadnějším pochopení procesu. V tuto chvíli 
probíhají jednání s neziskovým sektorem (organizací Skok do života, Hradec Králové), jež by mohl 
vytvořit text v „easy-to-read“ a zároveň provést jeho tzv. otestování v porozumění jeho potenciálním 
uživatelům. Text by měl čtenáře jednoduše seznamovat s tím, co znamená řízení o svéprávnosti 
a jeho alternativách a jak probíhá. Po vytvoření by byl materiál distribuován i opatrovnickým soudcům 
a krajským metodikům veřejných opatrovníků k dalšímu rozeslání. Materiál by byl volně dostupný 
ke stažení i na webu MSp. Cílem je, aby se materiál dostal snadno a bez větších komplikací k osobám 
se zdravotním postižením, které se v daných řízeních ocitají.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Ve znění vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění pozdějších předpisů účinném od 01.11.2018 jsou upravena pravidla uzpůsobení 
podmínek přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Nově je zaveden pojem podporující osoba, která je dle doporučení školského poradenského zařízení 
(„ŠPZ“) přítomna spolu s uchazečem při konání přijímací zkoušky.  
 
Dne 01.09.2018 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky. V souvislosti s chystanou změnou financování 
regionálního školství upravuje nejnižší počty žáků ve školách a stanovuje maximální týdenní počty 
hodin výuky v přípravné třídě a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální financované 
ze státního rozpočtu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MV: 
MV uplatňuje princip univerzálního designu a zejména dohlížení nad budováním služeb veřejné 
správy tak, aby byly využitelné také pro osoby se zdravotním postižením. U služeb veřejné správy 
a agend veřejné správy, které realizuje MV, je tento princip naplňován již při návrhu služby 
a při následném modelování a realizaci architektury služby, dále pak při vytváření informačních 
systémů a rozhraní určených pro klienty veřejné správy.  
 
Mezi realizované kroky za poslední období patří například stanovení přístupnosti  
a využitelnosti služby jako základního architektonického principu eGovernmentu a veřejné správy jako 
takové, nebo zahrnutí oblastí přístupnosti a použitelnosti do architektury informačních systémů veřejné 
správy a do posuzování záměru na realizace ICT projektů schvalovaných odborem hlavního 
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architekta, nebo zahrnutí přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením jako samostatné zásady 
pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. 
 
MV uplatnilo princip univerzálního designu konkrétně při zpracování Systému měření a hodnocení 
veřejné správy a navazujícího souboru ukazatelů, které byly měřeny a vyhodnoceny v roce 2018. 
Ukazatel č. 25 sleduje počty zaměstnanců se zdravotním postižením nejen na ústředních orgánech 
státní správy, ale i na úrovni územních samosprávných celků. Hodnocení je součástí Výroční zprávy 
o stavu veřejné správy každoročně předkládané vládě. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 vešla v platnost vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, kde jsou nově 
stanoveny záznamy komunikace a nezbytných zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním 
postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZE: 
Ve venkovských oblastech je vytvářen prostor pro aplikaci tzv. sociálního zemědělství, které propojuje 
zemědělský a sociální prostor. Představuje možnosti integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných 
osob do společnosti prostřednictvím zaměstnávání, služeb rehabilitační a terapeutické péče, 
volnočasových a vzdělávacích aktivit v prostředí zemědělských farem. Na MZe působí Pracovní 
komise sociálního zemědělství, která si klade za cíl této oblasti hledat podporu a usnadnění rozvoje. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZV: 
MZV plní opatření zejména zajišťováním bezbariérových přístupů do objektů v majetku ČR, případně  
i do objektů pronajímaných v zahraničí v rámci prováděných rekonstrukcí nebo dílčích úprav. 
V případech, že bezbariérové řešení nelze zcela splnit v objektech MZV, které jsou nemovitými 
kulturními památkami či jinak chráněnými objekty, jsou přijímána odpovídající alternativní organizační 
opatření (např. asistence ze strany ostrahy objektu). Bezbariérovost je jedním z kritérií při rekonstrukci 
stávajících objektů či při výběru objektů nově pronajímaných v zahraničí. 
 
Tiskový odbor MZV se při poskytování informací občanům řídí platnou legislativou včetně tzv. 
vyhlášky o přístupnosti, která upravuje pravidla pro uveřejňování informací pro osoby se zdravotním 
postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MŽP: 
Odbor provozní MŽp dodržuje principy komplexního plánování tak, že navrhovaná řešení vyhovují 
i osobám se zdravotním postižením (například ovládání úřední desky před budovou MŽp je umístěno 
tak, aby bylo vyhovující pro osoby tělesně postižené, jednotlivé mimoúrovňové části budovy MŽp jsou 
vzájemně propojeny plošinou pro vozíčkáře, podatelna je bezbariérově přístupná z veřejné 
komunikace apod.).  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
1.4  Při přijímání všech legislativních, organizačních a technických opatření, která 
se týkají života osob se zdravotním postižením, zajišťovat rovnoprávné podmínky 
osobám ohroženým vícenásobnou diskriminací (zejména děti, ženy, senioři, 
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příslušníci národnostních menšin) a spolupracovat se zástupci organizací osob 
se zdravotním postižením při jejich formulování. 
Gestor: všechny resorty 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) vydala po konzultaci s organizacemi zastupujícími 
osoby se zdravotním postižením Směrnici SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách, ve které stanovuje podmínky přístupnosti železničních budov 
a nástupišť včetně jejich označení. Podmínky pro zřizování výstražného zařízení pro přechod kolejí 
byly upraveny v roce 2018 technickou specifikací systémů zařízení a výrobků SŽDC TS 1/2018 
Výstražné zařízení pro přechod kolejí.  
 
Byla schválena nařízení Komise (EU) č. 454/2011 a nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, které 
společně upravují přístupnost informací podávaných železničním podnikem. Obsah Celostátního 
informačního systému o jízdních řádech je od června 2018 ve formátu otevřených dat publikován 
v Národní knihovně otevřených dat. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MF: 
V hodnoceném roce byly při přijímání legislativních, organizačních a technických opatření, která se 
týkají života osob se zdravotním postižením a osob ohrožených vícenásobnou diskriminací, 
dodržovány a zabezpečeny rovnoprávné podmínky. Nebyla identifikována diskriminace osob 
zdravotně postižených, naopak tam, kde je to potřeba, právní úprava k jejich zdravotnímu stavu 
přihlíží a stanoví specifické postupy (např. § 76 odst. 5 daňového řádu). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MK: 
V roce 2018 byla přijata novela autorského zákona k provedení implementace směrnice a nařízení EU 
k provedení mezinárodní Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o usnadnění přístupu 
k publikovaným dílům osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení, uzavřené v roce 2013 
a pro ČR a EU závazné od 01.01.2019. Cílem této tzv. Marrákešské smlouvy je zlepšit dostupnost 
autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních 
partitur a podobných písemností osobám se zrakovým postižením a osobám s poruchami čtení (jako 
je např. těžká dyslexie), a to tím, že se umožní přeshraniční výměna autorských děl převedených do 
formátů dostupných osobám se zmíněnými handicapy (např. do Braillova písma nebo do různých 
speciálních digitálních formátů). 
 
NPÚ v roce 2018 pokračoval ve spolupráci s NRZP, která je naplňována v oblasti správ památkových 
objektů a prostřednictvím krajských koordinátorů i na úrovni péče o památkový fond. V roce 2018 
vydal Metodiku s názvem: „Památková edukace v historických zahradách a parcích. Příklady dobré 
praxe“, která se věnuje i návštěvníkům se zdravotním postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MMR: 
Stejně jako tomu bylo v předchozích letech tak i v roce 2018 MMR v rámci vnějšího meziresortního 
připomínkového řízení projednávalo své legislativní návrhy s ministrem spravedlnosti a zmocněnkyní 
vlády pro lidská práva, popřípadě přímo s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním 
postižením. 
 
MMR má navázanou přímou spolupráci s řadou organizací osob se zdravotním postižením. Jejím 
cílem je zohledňovat uživatelská hlediska a ověřovat funkčnost nových řešení. MMR v rámci 
koncepční činnosti spolupracuje s VVZPO a NRZP. Sekce stavebního práva v rámci přípravy dílčích 
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metodických materiálů spolupracuje s jednotlivými organizacemi se specializací na danou 
problematiku, zejména NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. Mezi další formy spolupráce patří např.: 

 stanovisko k Přístupnosti výtahů pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace se 
projednávalo s Odbornou skupinou VVZPO pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb; 

 stanovisko k Mapování přístupnosti staveb se připravovalo v součinnosti s pracovní skupinou 
pro mapování, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (dále jen „SONS“) 
a Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (dále jen „ASNEP). 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MO: 
Rovný přístup ke všem zaměstnancům v pracovním i služebním poměru je v rezortu důsledně 
uplatňován. To platí jak při přijímání zaměstnanců do pracovního/služebního poměru, tak při řešení 
personálních opatření. Rezort MO má rovněž ošetřen princip prosazování rovného přístupu a rovného 
zacházení na základě pohlaví ve vnitřním předpisu „Prosazování principu rovnosti mužů a žen 
v působnosti MO“ a k dispozici pro všechny zaměstnance i služební pomůcku Pers-51-51 Rovné 
zacházení s muži a ženami.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MPO: 
Ministerstvo má vnitřní normy, Opatření ministra, kterým se vydávají Zásady získávání, výběru 
a přijímání zaměstnanců MPO, a Opatření ministra, kterým se zřizuje pracovní skupina k rovným 
příležitostem pro ženy a muže, a dále kolektivní smlouvu, ve které je zakotvena povinnost rovného 
zacházení a zákaz diskriminace státního zaměstnance před přijetím do služebního poměru.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Při zpracování všech návrhů legislativních úprav a především v oblasti sociální legislativy je dbáno 
na to, aby právní úprava zajišťovala rovnoprávné podmínky všem osobám, včetně osob se zdravotním 
postižením. V rámci legislativního procesu jsou všechny návrhy právních předpisů zasílány také 
organizacím osob se zdravotním postižením k připomínkám v meziresortním připomínkovém řízení 
a připomínky jsou s těmito organizacemi vypořádány.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MSP: 
Při přijímání technických opatření v souvislosti s plněním úkolů se přihlíželo k zajištění rovnoprávných 
podmínek pro osoby ohrožené vícenásobnou diskriminací.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Dle Výroční zprávy České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací 
soustavy ve školním roce 2017/2018 byly v 99 % navštívených mateřských škol vytvářeny každému 
dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání, z toho 94 % mateřských škol efektivně pomáhalo 
dětem s potřebou podpůrných opatření. V oblasti základního školství poskytuje účinnou podporu 
žákům s doporučenými podpůrnými opatřeními ke vzdělávání 86,2 % sledovaných základních škol. 
K výraznému zlepšení v přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a/nebo žáků nadaných došlo u 23 % základních škol.   
 
MŠMT participuje s organizacemi v rámci Odborné platformy inkluzívního vzdělávání, jež vznikla v září 
2017, a Poradního sboru speciálního a společného vzdělávání zřízeného v roce 2018. Členy těchto 
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pracovních skupin jsou mj. zástupci České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání, Ligy 
lidských práv, Mety, o.p.s., Asociace speciální pedagogů ČR, Asociace pracovníků Pedagogicko-
psychologických poraden, Pedagogické komory, Asociace školských logopedů, Člověka v tísni. MŠMT 
rovněž spolupracuje s VVZPO, ASNEP, s Odbornou skupinou VVZPO pro koncepční řešení 
problematiky života osob s poruchami autistického spektra (dále jen „PAS“) a dalšími.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MV: 
Dne 07.05.2018 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona 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, jehož cílem je 
transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.10.2016 
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru k posílení 
právního vědomí osob ohrožených vícenásobnou diskriminací, např. cizinců s tělesným 
znevýhodněním do českého právního řádu. Na implementaci dané směrnice se podílel odbor 
eGovernmentu MV. 
 
V roce 2018 byla zpracována Metodika pro tvorbu informačních materiálů a textů veřejné správy 
přístupných ve snadno čitelné a srozumitelné formě (easy-to-read) nejen pro osoby se sníženou 
schopností vnímání informací. Takto zpracované texty jsou určeny pro osoby, které vyžadují zvláštní 
přístup, jako jsou např. osoby s mentálním postižením, osoby se sluchovým postižením, nebo i senioři 
a lidé, pro které je obtížné číst nebo český jazyk není jejich mateřským jazykem. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Ve všech legislativních, organizačních a technických opatření, které MZ realizuje, jsou zahrnuty 
podmínky pro zajištění rovnoprávnosti osob ohrožených vícenásobnou diskriminací, a to s ohledem 
na plnění závazků České republiky v oblasti ochrany zdraví a poskytování zdravotních služeb, které 
vyplývají z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Evropské sociální charty 
a příslušných úmluv Organizace spojených národů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZE: 
Ke zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením u zemědělských podnikatelů zavedlo MZe 
podporu v rámci Programu Sociální zemědělství poskytovanou prostřednictvím Podpůrného 
a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. Na základě žádosti může fond poskytnout zemědělci, 
který má uzavřenou smlouvu o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo je 
sám takovým poskytovatelem, investiční a provozní úvěr. Účelem investičního úvěru jsou investice 
v závodech zemědělských podnikatelů, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat pracovníky 
se zdravotním postižením.  
 
S pomocí Programu Sociální zemědělství byly podpořeny následující aktivity: 

 vznik nové chráněné tkalcovské dílny, 

 modernizace společenské bezbariérové místnosti s vybavením, 

 krytá bezbariérová jízdárna, 

 modernizace stodoly na boxové ustájení koní s vybavením, 

 plachtová hala na balíky, 

 provozní náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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PLNĚNÍ MZV: 
V roce 2018 byla zcela obnovena činnost Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů. 
Do působnosti skupiny spadají také otázky rovného zacházení týkající se osob se zdravotním 
postižením. Od roku 2015 na MZV působí etická komise, která může na základě libovolného podnětu 
prošetřit nespravedlivé jednání, jehož příčinou je diskriminace z jakéhokoliv důvodu. K dispozici je též 
anonymní schránka stížností a podnětů, kam se mohou zaměstnanci v případě diskriminace 
anonymně obrátit.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MŽP: 
MŽP plní průběžně a v rámci možností daných svými kompetencemi zajišťuje osobám ohroženým 
vícenásobnou diskriminací rovnoprávné podmínky. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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2. Osvětová činnost 
 
Druhá kapitola je založena na článku 8 Úmluvy, jehož tématem je zvyšování povědomí o situaci lidí 
se zdravotním postižením, o jejich schopnostech a přínosu pro společnost. 
 
Postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti je ovlivňováno tím, jak se k nim veřejnost 
chová a jak jsou svým okolím oni sami přijímáni. Přestože postupně dochází ke zlepšování pozitivních 
postojů ze strany veřejnosti, je třeba i nadále intenzivně pokračovat v informačních, publikačních 
a dalších osvětových aktivitách, a to zejména prostřednictvím podpory skrze dotační programy. Zvlášť 
je třeba se věnovat destigmatizaci duševních nemocí. Důležitým úkolem této kapitoly je také realizovat 
školení soudců, státních zástupců a vyšších soudních úředníků a rovněž také zaměstnanců státní 
správy v oblasti zdravotního postižení.  
 
 

Cíl: Zvyšovat povědomí ve společnosti o tématu zdravotního postižení 
a o schopnostech a přínosu osob se zdravotním postižením. 
 

2.1  Vyhlašovat Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. 
Gestor: VVZPO 
Termín: 1x ročně 
 
PLNĚNÍ VVZPO: 
V roce 2018 se uskutečnil XXV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma 
zdravotního postižení. Práce byly posuzovány ve třech kategoriích: rozhlasové, tiskové a televizní. 
Přihlášeno bylo celkem 90 publicistických děl. 
 
Přihlášené práce posuzovala 9 členná nezávislá porota, každou kategorii hodnotili vždy 3 porotci. 
Hlavním kritériem při posuzování bylo to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, 
seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním 
postižením.  
 
V tiskové kategorii zvítězila Petra Štarková s dětskými knihami Lukáš a profesor Neptun a Můj brácha 
Tornádo. První cenu v televizní kategorii získal tým České televize (Michaela Fialová, Alexandra 
Vebrová, Alena Derzsiová) za pořad Klíč 17/2017. V rámci rozhlasové kategorie byla cena udělena 
redaktorce Českého rozhlasu Tereze Rekové za pořad Kájin svět. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
2.2  Prostřednictvím dotačních programů podporovat edukační a informační činnost 
v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením: pořádání 
informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích 
včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz 
informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin 
a publikací s tematikou zdravotního postižení. 
Gestor: MLP, VVZPO, ÚV ČR, MZ, MK  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MLP, VVZPO, ÚV ČR: 
V rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených, který byl 
pro rok 2018 vyhlášen Úřadem vlády ČR ve spolupráci s VVZPO, mohly organizace osob 
se zdravotním postižením s celostátní působností předkládat žádosti o finanční podporu na aktivitu 
Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 
Dotace v této oblasti byly poskytovány na podporu vzdělávání zaměřeného na zlepšení pracovních 
a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením, dále bylo možno dotaci 
použít na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích 
včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních 
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webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V roce 2018 bylo 
z dotačního programu podpořeno vydání 41 publikací (9 brožur, 2 knihy, 12 letáků, 13 čísel časopisů, 
5 jiných tiskovin). Dále bylo podpořeno 38 spolků, které v rámci projektu pořádaly vzdělávací akce 
(139 seminářů, 29 konferencí, 66 workshopů, 32 specializovaných kurzů, 2.532 spolkových akcí). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MK: 
V roce 2018 pokračoval projekt NPÚ Památky na dlani, který byl podpořen v rámci programu podpory 
pro památky UNESCO. V roce 2018 NPÚ dále zahájil práce na vědeckovýzkumném projektu 
zaměřeném na percepci průvodcovské činnosti z řad návštěvníků včetně osob se zdravotním 
postižením. 
 
Další projekty byly realizovány bez podpory dotačních programů. Příkladem jsou speciální prohlídky 
pro osoby se zdravotním postižením (např. o relikviáři sv. Maura na státním hradě Bečov nad Teplou). 
Edukační programy pro návštěvníky s postižením zraku a sluchu o historii a památkách ve spolupráci 
se společností LORM – společnost pro hluchoslepé. V roce 2018 pokračovala spolupráce se SONS, 
konkrétně NPÚ zorganizoval prohlídky zámku Vizovice. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 byly v Programu grantové podpory poskytnuty finanční prostředky na informační 
materiály pro osoby se zdravotním postižením – např. časopisy „Vozka“, „Můžeš“ a „Roska“, „Bulletin 
Asociace polio“, „Zpravodaj pro hemofiliky“, časopis „Stěžeň“ pro nemocné s chronickým selháním 
ledvin a jater, materiály a webové stránky s informacemi o cévních mozkových příhodách s názvem 
„Javor“, „Zpravodaj Archa“ pro Huntingtonovou chorobu, tiskoviny pro Alzheimerovskou společnost, 
brožura Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné pro z.s. Amelie.  
 
V roce 2018 v rámci dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením byly podpořeny tiskoviny Pečuj doma Diakonie Českobratrské církve evangelické, webové 
stránky např. parkinson-help.cz, webový portál pro lidi s mentálním postižením a edukační aktivity 
např. z.s. Amelie „Tematické měsíce 2018“ věnované jednotlivým onkologickým onemocněním, 
Internetové informační centrum První krok, informační kampaň z.ú. DEBRA, edukační materiály 
pro rodiny s diabetickým dítětem, edukační dokumentární filmy např. Angelmanův syndrom z.s. První 
krok, Fenomén autismus z.s. Adventor či dokumentární filmy Epilepsie u dětí, Tinnitus – hlasitý šelest, 
Demence – pandemie 3. tisíciletí.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 

Cíl: Pomocí osvětové činnosti šířit povědomí o formách diskriminace, o jejím 
zákazu, o tom, jak tuto situaci řešit a jak diskriminaci předcházet. 
 
2.3 Zvyšovat společenské a právní povědomí v oblasti zákazu diskriminace 
z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, zohledňovat také 
téma vícenásobné diskriminace (např. na základě pohlaví, věku), a to např. tiskem 
informačních materiálů, informováním veřejnosti prostřednictvím rozhlasových 
a televizních médií, pořádáním odborných seminářů, besed. 
Gestor: MLP, VVZPO, všechny resorty 
Spolupráce: NRZP 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
MD v roce 2018 opět ve stejném rozsahu podporuje mezinárodní projekt EUROKLÍČ prostřednictvím 
sponzorování tisku propagačních materiálů projektu. Cílem projektu je zkvalitnění a usnadnění 
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cestování osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. V roce 2018 MD spolufinancovalo 
propagační materiál tohoto projektu v následujícím rozsahu:  

 Průvodce po místech v ČR osazených Eurozámky – 2.000 ks  

 Pamětní deska 21x21 cm samolepicí – 14 krajů x 40 ks 

 Informační leták A5, 6 stran – 14 krajů x 1.000 ks 

 Prospekt A4, 28 stran – 14 krajů x 10 ks 

 Označení dveří "Prosím, klepejte", samolepicí 25 x 10cm – 300 ks  
  
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MF: 
MF od roku 2004 zařadilo do povinného vstupního vzdělávání samostatný blok s názvem „Politika 
rovných příležitostí mužů a žen v ČR“. Nově přijatí zaměstnanci se v něm seznamují se základními 
pojmy, českou i mezinárodní legislativou týkající se lidských práv, zákazu diskriminace a rovných 
příležitostí. Součástí vzdělávání je i školení v souvislosti s etickým kodexem. Vstupní vzdělávání 
probíhá formou e-learningu. Tato problematika je i součástí kurzů Interní manažerská akademie 
a v resortu jsou pořádány speciální semináře s tématikou diskriminace na pracovišti.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MK: 
V rámci NPÚ je toto opatření realizováno prostřednictvím zpráv na webu www.npu.cz o akcích 
s uvedeným zaměřením nebo tiskových zpráv. Například:  
https://www.zamek-sychrov.cz/cs/pro-media/39985-euroklic-na-zamku-sychrov   
https://www.zamek-vizovice.cz/cs/zpravy/38433-vizte-vizovice-zamek-nabidl-specialni-prohlidky-pro-
nevidome-a-slabozrake  
 
V roce 2018 proběhla v MK celkem 3x vzdělávací akce s tématem Lidská práva, rovnost žen a mužů 
určená všem novým zaměstnancům a státním zaměstnancům. Jedná se o čtyřhodinový seminář, 
jehož obsahem je nejen historie, ale též současnost lidských práv a instituty jejich ochrany ve světě, 
v Evropě a v České republice.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MLP, VVZPO: 
Zaměstnanci sekretariátu VVZPO se v průběhu roku 2018 aktivně účastnili seminářů a konferencí 
zaměřených na problematiku diskriminace osob se zdravotním postižením (např. seminář Postavení 
osob se zdravotním postižením v každodenním životě, konference o zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením, kulatý stůl Zavádění služeb pro osoby s PAS – řešení náročných situací 
při poskytování služeb osobám s PAS, zkušenosti v ČR a zahraničí).  
 
VVZPO uspořádal 07.12.2018 Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, 
na kterém byly tradičně vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu VVZPO za publicistické práce zaměřené 
na téma zdravotního postižení. Oceňována jsou ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem 
upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, 
jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně 
ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením. K této akci byla na internetových stránkách 
Úřadu vlády ČR publikována tisková zpráva a o akci informovala též různá média. 
 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil v roce 2018 potřetí fotografickou soutěž, 
tentokrát na téma Navzdory bariérám. Přihlášeno bylo celkem 71 fotografií. Porota, která rozhodovala 
o vítězích soutěže, se skládala ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, Úřadu vlády ČR 
a fotografů. Cena se udělovala za fotografie, které nejlépe zachycují okamžiky, kdy člověk 
se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo 
i mezilidské. Vyhlášení výsledků proběhlo 07.12.2018 na Slavnostním večeru k Mezinárodnímu dni 
osob se zdravotním postižením. 

https://www.zamek-sychrov.cz/cs/pro-media/39985-euroklic-na-zamku-sychrov
https://www.zamek-vizovice.cz/cs/zpravy/38433-vizte-vizovice-zamek-nabidl-specialni-prohlidky-pro-nevidome-a-slabozrake
https://www.zamek-vizovice.cz/cs/zpravy/38433-vizte-vizovice-zamek-nabidl-specialni-prohlidky-pro-nevidome-a-slabozrake
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MMR: 
Odbor komunikace usiloval o zvýšení povědomí o programech bytové politiky MMR, tj. Podporované 
byty, Bytové domy bez bariér. Díky těmto programům dochází k odstranění překážek při vstupu 
do domu a k bytům. Díky medializaci se potenciální žadatelé o dotace dozvídají o možnostech 
finanční podpory při odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou i v budovách městských 
a obecních úřadů. Zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost 
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových 
plošin) umožňuje podprogram Euroklíč.  
 
Nejen k výše uvedeným dotacím vydává odbor komunikace aktualizované brožury, které poskytují 
jasnou základní orientaci v jednotlivých programech. Tyto publikace jsou veřejnosti k dispozici jak 
v budově MMR, tak jsou umisťovány např. na stáncích ministerstva při různých akcích či veletrzích. 
Na žádost zájemců je možné tyto materiály i adresně rozeslat.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MO: 
Zvyšování povědomí zaměstnanců rezortu MO v oblasti nediskriminace a rovného zacházení 
probíhalo v souladu s vnitřními předpisy „Prevence rizikového chování personálu rezortu MO“ 
a „Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti MO“. U každého organizačního celku byli 
zaměstnanci v problematice nediskriminace a rovného přístupu proškoleni. Rezort má za tímto účelem 
připraven školený lektorský sbor, který v rámci 35 přednášek proškolil 1.235 osob.  
 
Pro státní zaměstnance byl zorganizován, ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv, 
přednáškový cyklus na téma „Slaďování pracovního, rodinného a osobního života se státní službou“ 
(účast 113 osob). Pro nové zaměstnance byl uspořádán celodenní seminář k prevenci rizikového 
chování, jehož součástí byla i přednáška zaměřená na prosazování principu rovnosti (proškoleno 158 
osob). Aktuální informace týkající se problematiky rovnosti a nediskriminace byla prezentována 
i v rámci Metodického dne hlavní inspektorky ochrany lidských práv v rezortu MO. Problematika je 
také součástí úvodního vstupního vzdělávání pro státní zaměstnance.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPO: 
Vybraní zaměstnanci jsou v rámci působnosti svého služebního místa vysíláni na vzdělávací 
a osvětové akce se zaměřením na danou problematiku. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Orgány inspekce práce poskytují v rámci své činnosti bezúplatné základní informace a poradenství 
týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, a to rovněž v oblastech dodržování 
zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a při uplatňování 
práva na zaměstnání. Státní úřad inspekce práce taktéž zveřejňuje anonymizované nejčastěji kladené 
dotazy na svých webových stránkách. Zástupci Státního úřadu inspekce práce a oblastních 
inspektorátů práce se také účastní konferencí, seminářů a diskuzí zaměřených na dané téma. 
Výsledky kontrolní činnosti v předmětné oblasti prezentuje Státní úřad inspekce práce v rámci Roční 
souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí zveřejňované každoročně na webových stránkách. 
 
Zaměstnanci ÚP ČR se účastní jednání u kulatých stolů s odbornou veřejností a seminářů 
pro zaměstnavatele za účelem motivování zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, k odbourávání bariér, kterých se někteří zaměstnavatelé bojí. ÚP ČR spolupracuje 
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na vydávání tiskových zpráv a informačních materiálů vztahujících se k agendě zaměstnávání lidí 
se zdravotním postižením. 
 
V roce 2018 vydala ČSSZ např. následující informační materiály: 

 tisková zpráva „ČSSZ nabízí neslyšícím klientům bezbariérovou komunikaci. Spojila síly 
s Tichou linkou“, 

 Osvěta o dávkách vyplácených ČSSZ nemocným a ošetřujícím osobám u příležitosti 11. 
února, který připadá Mezinárodní den nemocných, 

 tisková zpráva „Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat“, 

 Reportáž pro pořad ČT „Klíč“ na téma započítávání doby péče do důchodu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MSP: 
Tiskové oddělení pravidelně informuje veřejnost o řadě aspektů souvisejících s problematikou 
diskriminace. V roce 2018 se média zajímala například o téma veřejného opatrovnictví pro osoby 
s duševním onemocněním, mentálním postižením či těžkým tělesným postižením. Např. deníku Mf 
Dnes poskytlo tiskové oddělení podklady a vyjádření pro článek o chystaných změnách ve veřejném 
opatrovnictví. Média také získala údaje dokumentující fakt, že v ČR je opatrovnictví realizované 
převážně soukromými osobami, zejména členy rodiny, které dosahuje podílu 70 až téměř 90 %.  
  
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Informovanost odborné i laické veřejnosti je mimo jiné zajišťována prostřednictvím webových stránek 
MŠMT i Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen „NÚV“), kde jsou v sekci Společné vzdělávání 
zveřejňována metodická doporučení, aktualizované informace přispívající k zákazu diskriminace 
jedinců na základě jejich zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu. 
 
Zvyšování povědomí ve školách probíhá také v oblasti školské primární prevence, NÚV v současnosti 
zajišťuje např. evaluaci odborných poskytovatelů těchto služeb. Přehlednost systému školské primární 
prevence rizikového chování, sdílení informací na různých úrovních a reflektování poskytovaných 
programů je dále zvyšována podporou on-line systému evidence, do kterého je přihlášena řada škol 
z celé ČR (www.preventivni-aktivity.cz). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MV: 
Obecná osvětová činnost je směřována zejména na orgány veřejné moci a orgány územních 
samospráv, jejichž koordinace výkonu veřejné správy je v gesci MV. V rámci této obecné osvětové 
a popularizační činnosti byl například více rozvíjen projekt "Přívětivého úřadu", kde se objevují také 
první poznatky ze střednědobých analýz přístupnosti jednotlivých úřadů.  
 
Mezi osvětové aktivity spadá též rozesílání podkladů ze strany MV ve vztahu k úřadům veřejné správy 
ve formě rozesílání metodických materiálů – například komunikační metodiky pro komunikaci osob 
s PAS, nebo prezentace na různých konferencích a seminářích. 
 
Samostatné aktivity v rámci osvěty pak realizuje Policie České republiky a Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky dle svých možností a gescí. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Výrazným příspěvkem k plnění tohoto bodu jsou každoročně projekty, které jsou podporovány v rámci 
dotačních programů MZ, a které přispívají k informování veřejnosti o problematice občanů 
se zdravotním postižením. Velkým přínosem jsou projekty s edukační hodnotou, jako je vysvětlení 

http://regiony.impuls.cz/tiskni.aspx?r=iregiony&c=A180404_130604_imp-ustecky_kov
http://regiony.impuls.cz/tiskni.aspx?r=iregiony&c=A180404_130604_imp-ustecky_kov
http://www.preventivni-aktivity.cz/
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způsobů komunikace např. s lidmi se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením. Jsou 
podporovány časopisy přinášející nejen odborné informace, ale i informace ovlivňující vztah veřejnosti 
k této skupině občanů (např. časopis Můžeš, VOZKA). 
 
I v roce 2018 byly podpořeny projekty Tyfloservisu a SONS o lidech se zrakovým postižením a projekt 
na podporu komunikace zdravotnického personálu při práci s osobami se zrakovým postižením. Důraz 
byl kladen i na podporu kurzů českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích, 
dále na vydání novin „Pečuj doma“. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZE: 
MZe organizuje a zajišťuje každoročně ve venkovských regionech semináře určené pro zástupce 
nestátních neziskových organizací, státní správy a místní samosprávy, zaměstnavatele v zemědělství 
ale i v jiných oborech, pedagogické pracovníky a studenty, zemědělskou veřejnost a obyvatele žijící 
na vesnici. Součástí seminářů jsou exkurze v chráněných dílnách a pracovištích a prezentace 
výrobních programů, služeb a produktů subjektů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním 
postižením.  
 
Důležitým prvkem umožňujícím porovnat stav v oblasti sociální problematiky a péče o hendikepované 
na venkově byl mezinárodní seminář Sociální zemědělství v evropských zemích, který náš resort 
uspořádal 10.–11. 9. v Praze a Českých Budějovicích. Účastníci z Německa, Nizozemí, Itálie, 
Slovenska a ČR si tentokráte vyměnili zkušenosti s fungováním a principy sociálního zemědělství 
ve svých zemích a během workshopů se zaměřili i na zakládání a provoz specializovaných farem 
zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. 
 
Další aktivitou, zaměřenou na informovanost venkovské veřejnosti, byla propagace práce sociálních 
farem na výstavě Země živitelka. Na dvou místech areálu výstaviště měli návštěvníci možnost 
shlédnout ukázky produktů a činností lidí se zdravotním postižením a informovat se o možnostech 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na farmách. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZV: 
Kurzy a přednášky pořádané pro zaměstnance MZV jsou zaměřeny na zvyšování společenského  
a právního povědomí v oblasti zákazu diskriminace. Důležité jsou přednášky týkající se patologických 
jevů na pracovišti. Tyto přednášky se konají několikrát ročně a vždy se těší velkému zájmu. 
 
Hledisko rovného zacházení a nediskriminace ve všech formách je jednou z průřezových priorit 
pro projekty zahraniční rozvojové spolupráce dle Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
na roky 2018–2030.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MŽP: 
MŽP neinformuje o tématu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
samoúčelně, ale vždy v souvislosti s tématy životního prostředí. V roce 2015 jsme rozjeli projekt 
na třídění odpadu na nádražích po České republice, který média sledují a průběžně se k němu vrací. 
Dále na webových stránkách MŽP průběžně informuje o dotačních výzvách zacílených na lidi 
se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné i o svých veřejných zakázkách podporujících 
zaměstnanost lidí se zdravotním postižením.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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PLNĚNÍ NRZP: 
NRZP se po část roku dále věnovala kampani a propagaci inkluzivního vzdělávání žáků a studentů se 
zdravotním postižením. Na svých webových stránkách každý týden zveřejňovala konkrétní příklady 
dobré praxe, kdy jsou žáci a studenti se zdravotním postižením vzděláváni společně s ostatními žáky 
a studenty. Za loňský rok jsme uveřejnili 5 konkrétních příkladů dobré praxe.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

2.4  Provádět destigmatizační osvětu zaměřenou na negativní postoje české 
společnosti vůči osobám s duševním onemocněním. 
Gestor: MZ, MŠMT, MPSV, MLP, VVZPO  
Spolupráce: NRZP 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MLP, VVZPO: 
VVZPO se věnuje pravidelně tématu reformy psychiatrické péče na svých zasedáních. V roce 2018 
bylo toto téma projednáváno na zasedání 19. června.  
 
Destigmatizaci psychiatrické péče podporuje VVZPO prostřednictvím dotačního programu Podpora 
veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených. Destigmatizaci se věnoval projekt Spolku 
KOLUMBUS, který v rámci svého projektu informoval a vzdělával uživatele psychiatrické péče 
a odbornou veřejnost o postupu Reformy psychiatrické péče. Dále se spolek věnoval osvětové 
činnosti pro hospitalizované pacienty v psychiatrických nemocnicích.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
V rámci projektu MPSV Život jako každý jiný byly pořádány metodické dny, z nichž osm bylo v roce 
2018 zaměřeno na problematiku života osob s duševním onemocněním. Na podzim roku 2018 
proběhla díky tomuto projektu destigmatizační kampaň zacílená na širokou veřejnost, která mimo jiné, 
podporovala život v přirozeném prostředí i u osob s duševním onemocněním. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
NÚV vypracoval metodický materiál Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci 
vzdělávacího procesu, který v sobě obsahuje Desatero pro školy, aneb Do školy poprvé přichází žák 
s PAS, Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole a zásady přístupu při výchově a vzdělávání 
žáků s PAS. Cílem metodického doporučení je informovanost odborné veřejnosti, zejména pedagogů. 
 
NÚV se dále podílí na metodické práci ve vztahu k zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
s výchovně-léčebným režimem, kde jsou mimo jiné umístěny děti s duševním onemocněním. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Pětiletý projekt Destigmatizace byl pod taktovkou Národního ústavu duševního zdraví spuštěn v roce 
2017. Smyslem projektu je zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním zlepšováním přístupu 
společnosti k duševnímu zdraví a nemoci a snižováním stigmatizace a diskriminace lidí s duševním 
onemocněním. Staví na nejlepších zahraničních a tuzemských zkušenostech, pečlivé situační 
analýze, spolupráci s předními světovými kapacitami, na široké spoluúčasti lidí s duševním 
onemocněním a jejich blízkých a na expertní platformě sdružující významné zástupce psychiatrické 
péče v ČR. Více na www.destigmatizace.info nebo v rámci Informačního bulletinu Národního ústavu 
duševního zdraví č. 2 z roku 2018. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

http://www.destigmatizace.info/
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PLNĚNÍ NRZP: 
NRZP vydala v každém čísle svého časopisu Mosty pro integraci články, které uváděly konkrétní 
příklady stigmatizace z důvodu duševní nemoci. NRZP se pravidelně podílí na distribuci časopisu 
Pražské fokusoviny. NRZP připravila školení pro letištní personál Letiště Václava Havla o duševním 
onemocnění a stigmatizaci osob s duševním onemocněním. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 

Cíl: Vzdělávat zaměstnance veřejného sektoru v tématech zdravotního 
postižení. 
 
2.5  Vypracovat obsah školení a realizovat školení pro zaměstnance jednotlivých 
orgánů státní správy, týkající se problematiky osob se zdravotním postižením a zásad 
komunikace s vybranými skupinami osob se zdravotním postižením. 
Gestor: MV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
V rámci Odborné skupiny VVZPO pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb byla zřízena 
Pracovní skupina pro vzdělávání, která bude spolupracovat se Sekcí pro státní službu MV. MV je 
gestorem za vzdělávání zaměstnanců ve státní službě a za část vzdělávání úředníků samosprávy. 
V rámci pracovní skupiny se připravují tři úrovně vzdělávání. První obecná úroveň je realizována 
zejména eLearningovou formou a je určena pro zaměstnance dle jejich vzdělávacího plánu, druhá 
úroveň je určena pro manažery veřejné správy v rámci univerzálního designu a navrhování služeb, jež 
by nevytvářely bariéry pro lidi se zdravotním postižením, třetí specializovaná úroveň je určena určitým 
úředníkům, kteří často komunikují s lidmi se zdravotním postižením. Úrovně a obsah vzdělávání se 
nyní připravují, pilotně se ověřují teze ve spolupráci s Asociací krajů CR. MV připravuje i vzdělávání 
k novému zákonu o přístupnosti a k naplnění architektonického požadavku na governance 
accessibility v rámci architektury informačních systémů veřejné správy. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
2.6  Vypracovat obsah školení a realizovat školení pro soudce, státní zástupce, 
asistenty, čekatele a vyšší soudní úředníky, které bude zaměřené na problematiku 
zdravotního postižení a práv vyplývajících z Úmluvy  o právech osob se zdravotním 
postižením, 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.). 
Gestor: MSP – Justiční akademie 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MSP: 
V roce 2018 se Justiční akademie zabývala problematikou osob se zdravotním postižením na několika 
vzdělávacích akcích. V prvé řadě je možné zmínit seminář Řízení o svéprávnosti, který se konal 
14. června v Praze a zúčastnilo se ho 60 soudců a soudkyň. Na semináři byla zařazena samostatná 
přednáška o dopadu článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením na řízení o omezení 
svéprávnosti.  
 
Dále lze zmínit seminář Komunikace s osobami s duševní poruchou pro opatrovnické soudce, který se 
konal 17. dubna a který absolvovalo celkem 57 účastníků z řad soudců, státních zástupců, vyšších 
soudních úředníků, čekatelů či asistentů. Seminář je vypisován každoročně. Seminář je veden 
lektorskou dvojicí MUDr. Jan Tuček, psychiatr, a Mgr. Václav Šnorek, psycholog a soudní znalec.  
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V Praze se dne 21. listopadu konal každoročně vypisovaný seminář Antidiskriminační právo, který je 
zaměřen na problematiku diskriminace a zahrnuje také otázky diskriminace na základě zdravotního 
postižení a také diskriminace v přístupu k zdravotním službám. Semináře se zúčastnilo celkem 23 
účastníků.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
2.7  Zvyšovat právní vědomí zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblasti zákazu 
diskriminace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu 
vězněných osob a provádět školení týkající se informovanosti o omezené mobilitě 
a dalších důsledcích zdravotního postižení. 
Gestor: MSP – Vězeňská služba ČR 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MSP: 
Vybraní vyučující spolupracují s rezortem MSPV v souvislosti s akreditovaným vzděláváním sociálních 
pracovníků a nejdůležitější poznatky k problému prezentují i v jiných kurzech. Výstupy lze kvantifikovat 
prostřednictvím statistiky absolventů věcně příslušných kurzů.      
 
V roce 2018 bylo v souladu s učebními plány základní odborné přípravy pro všechny skupiny 
občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR ve vyučovacích předmětech Penologie a Profesní 
etika, dále v kurzu akreditovaného vzdělávání sociálních pracovníků a doplňujícím pedagogickém 
studiu proškoleno celkem 968 zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby ČR.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
2.8  Rozšiřovat instruktážní materiály o práci a přístupu Policie ČR k osobám 
se sluchovým postižením. 
Gestor: MV – Policejní prezidium ČR 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
Policie ČR v rámci své mediální komunikace nadále průběžně propaguje tísňovou SMS linku 
pro osoby se sluchovým postižením 603 111 158. Tato forma operativního kontaktu lidí se sluchovým 
postižením s Policií ČR v případech ohrožení života, zdraví a majetku je policisty propagována rovněž 
v rámci preventivních besed zaměřených zejména na děti a seniory se zdravotním postižením. 
 
V roce 2018 bylo pokračováno v provozu facebookových stránek Policie ČR a prezentaci Policie ČR 
na Instagramu, které jsou vzhledem ke svému charakteru vhodné i pro komunikaci (dotazy, názory 
apod.) se sluchově či jinak zdravotně postiženými osobami. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
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3. Přístupnost staveb, dopravy a komunikací 
 

Třetí kapitola vychází z článku 9 Úmluvy, jehož cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením žít 
nezávisle a plně se zapojit do všech oblastí života společnosti.  
 
Přetrvávajícím problémem zůstává dodržování a správná aplikace pravidel a podmínek stanovených 
pro tvorbu bezbariérového prostředí. Rovněž je třeba zajistit bezbariérovou přístupnost veřejných 
budov a dopravních staveb, které byly realizovány ještě v době, kdy povinnost bezbariérové výstavby 
nebyla stanovena zákonem. Obsahem opatření této kapitoly je proto zejména zaměření 
se na důsledné respektování a správnou aplikaci pravidel a podmínek stanovených pro tvorbu 
bezbariérového prostředí a jejich kontrolu ze strany orgánů státní správy a realizace NRPM, jehož 
cílem je prostřednictvím bezbariérových tras ve městech a obcích postupně odstraňovat existující 
bariéry u veřejných budov a dopravních staveb postavených v minulosti.  
 
Úkolem všech resortů je zpřístupňovat budovy v jejich vlastnictví, a to jak návštěvníkům, tak 
i zaměstnancům, resp. potenciálním zaměstnancům. K tomu směřují opatření ukládající vybudování 
evakuačních výtahů umožňujících přepravu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
a vybavení budov vizuální signalizací pro neslyšící osoby a uvádění informací uvedených např. 
na informačních panelech v budovách také ve snadno srozumitelné formě.  
 
Důležitou oblastí je také bezbariérová přístupnost veřejné dopravy, která je realizována zejména 
navyšováním počtu bezbariérových železničních vozů.  
 
 

Cíl: Umožnit osobám se zdravotním postižením svobodný přístup do veřejných 
budov a pohyb na komunikacích.  
 

3.1  Prověřit potřebu vzniku profesní organizace odborníků pro bezbariérové 
užívání staveb.  
Gestor: MMR 
Spolugestor: MD, VVZPO 
Spolupráce: NRZP  
Termín: 30. 06. 2018 
 
PLNĚNÍ MMR: 
Dle stavebního zákona projektant odpovídá za zpracování projektové dokumentace a za dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání staveb. V České 
republice již existuje Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Autorizace pro projektovou činnost ve výstavbě se uděluje na základě zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ve věci zřízení profesní organizace odborníků pro bezbariérové užívání staveb došlo ke všeobecné 
shodě na podzimních jednáních mezi MMR, komorami, VVZPO a NRZP. Zřízení třetí profesní 
organizace je nadbytečné. Cílem je maximální integrace požadavků na bezbariérové užívání staveb 
do zavedených systémů obou stávajících komor. Konkrétně za účelné se považuje aktivní vzdělávání 
autorizovaných osob v oblasti požadavků na bezbariérové užívání staveb. MMR tento postup sdílí 
a podporuje.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno.  
 
 
PLNĚNÍ MD: 
MD má informace od gestora úkolu, že ve věci zřízení profesní organizace odborníků 
pro bezbariérové užívání staveb došlo ke všeobecné shodě. Zřízení třetí profesní organizace je 
nadbytečné.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
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PLNĚNÍ VVZPO: 
Ke splnění tohoto opatření svolalo MMR na podzim loňského roku jednání, kterého se zúčastnili 
zástupci profesních komor, NRZP a sekretariátu VVZPO. potřeba vzniku profesní organizace 
odborníků pro bezbariérové užívání staveb byla diskutována jako jedna z možností, jak zajistit 
kvalitnější zpracovávání projektových dokumentací z hlediska bezbariérového užívání staveb. 
Zástupci sekretariátu VVZPO i NRZP upozorňovali na opakující se chyby a nedostatky v této oblasti 
a dokumentovali je konkrétními příklady a zkušenostmi zejména v souvislosti s naplňováním NRPM, 
který sekretariát VVZPO administruje.    
 
Po široké diskusi došly zúčastněné strany k závěru, že zřízení další profesní organizace je v současné 
době nereálné. Shodly se na požadavku, aby obě profesní komory zintenzivnily průběžné vzdělávání 
svých členů v oblasti bezbariérového užívání staveb tak, aby znalosti a výstupy autorizovaných osob 
plně akceptovaly a aplikovaly předpisy týkající se bezbariérového užívání staveb. MMR přislíbilo svou 
aktivní účast na tomto vzdělávání.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 
PLNĚNÍ NRZP: 
Celý systém posuzování staveb bude nově legislativně upraven. NRZP se podílí připomínkami 
na přípravě nového stavebního zákona. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 

3.2  Vypracovat jednotnou metodiku pro mapování bezbariérovosti staveb. 
Gestor: MMR 
Spolugestor: MD 
Termín: 30. 06. 2018 
 
PLNĚNÍ MMR: 
Společný materiál MMR, pracovní skupiny pro mapování, SONS a ASNEP s názvem Mapování 
přístupnosti prostředí byl zveřejněn na stránkách MMR již v roce 2016. V rámci kontroly plnění 
opatření NPPRP bylo doporučeno dopracovat mapování přístupnosti staveb z hlediska osob 
se zrakovým a sluchovým postižením.  
 
Aktualizace obsahuje především doplnění podrobností cíleně z hlediska osob se zrakovým 
a sluchovým postižením: 

 Do bodu 1 byla doplněna dílčí informace o nové klasifikaci přístupnosti tras a komunikací. 
Podklad připravila pracovní skupina. 

 Bod 2 je rozdělen přehledněji na osoby nevidomé a slabozraké. Seznamy prvků určených 
k mapování z hlediska osob se zrakovým postižením jsou výrazně podrobnější. Detailní řešení 
bylo konzultováno se SONS. 

 Obdobně bod 3 je rozdělen přehledněji na osoby neslyšící a nedoslýchavé. Seznamy prvků 
určených k mapování z hlediska osob se sluchovým postižením jsou výrazně podrobnější. 
Detailní řešení bylo konzultováno s ASNEP. 

 Bod 4 nově obsahuje problematiku zveřejňování informací o stávajícím stavu zpřístupňování 
železničních stanic a zastávek. Podklady připravilo MD. 

 Závěrečné shrnutí obsahuje zcela nový souhrnný přehled k mapování z hlediska osob 
s omezenou schopností orientace, tj. právě osob se zrakovým a sluchovým postižením. 

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Stavebni-rad/Informace-z-
oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Mapovani-pristupnosti-prostredi 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Stavebni-rad/Informace-z-oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Mapovani-pristupnosti-prostredi
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Stavebni-rad/Informace-z-oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Mapovani-pristupnosti-prostredi
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PLNĚNÍ MD: 
MD se podílelo na aktualizaci dle úkolu z usnesení vlády, která obsahuje především doplnění 
podrobností cíleně z hlediska osob se zrakovým a sluchovým postižením, a to poskytnutím 
a zveřejněním informací o stávajícím stavu zpřístupňování železničních stanic a zastávek. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 

3.5  Na základě analýzy přístupnosti zdravotnických zařízení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace vytvořit plán zpřístupňování zdravotnických zařízení. 
Iniciovat ve spolupráci s krajskými úřady vytvoření obdobných plánů na úrovni krajů. 
Gestor: MZ  
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Plán zpřístupňování zdravotnických zařízení nebyl zatím zpracován z důvodu omezené personální 
kapacity příslušného odboru a prioritním úkolům, které bylo nutné v roce 2018 přednostně řešit. 
Navrhujeme posun termínu plnění na 30.09.2019. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu plnění na 30.09.2019. 
 
 

3.6  Sledovat a vyhodnocovat účinnost českých technických norem a dalších 
technických předpisů v oblasti bezbariérového užívání staveb při jejich aplikaci 
v praxi a dbát na jejich účelné doplňování a aktualizaci.  
Gestor: MMR, MD, MPO  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
Změny v technických normách a technických předpisech za rok 2018, které se vztahují 
k bezbariérovému užívání staveb, dle našich informací, nejsou. Předpokládáme, že v roce 2019 bude 
revidována norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a zpracována nová norma ČSN 73 
6001 Bezbariérové užívání dopravních staveb – Základní požadavky.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
PLNĚNÍ MMR: 
MMR může sledovat a vyhodnocovat účinnost norem pouze ve vztahu k obecným požadavkům 
na výstavbu. MMR neeviduje žádný problém při aplikaci bezbariérové vyhlášky.  
 
1) Normy obsahující normové hodnoty 

 ČSN EN 81-40 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní 
výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny 
pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí; 

 ČSN EN 81-41 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní 
výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob 
s omezenou schopností pohybu; 

 ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: 
Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace; 

 ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – 
Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení; 

 ČSN 73 4301 Obytné budovy; 

 ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice. 
 
2) Doporučení k aplikaci bezbariérové vyhlášky 

 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny; 

 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky.  
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 ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže; 
 
3) Předběžná norma určena k ověření 

 ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPO: 
V roce 2018 byl zahájen úkol na převzetí normy ISO 17069 Accessible design – Consideration 
and assistive products for accessible meeting do soustavy ČSN překladem. Norma vyjde v březnu 
2019 pod názvem ČSN ISO 17069 Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání. Tato 
norma identifikuje oblasti, které mají pořadatelé zasedání posoudit, a podporu a pomůcky, které 
mohou usnadnit starším osobám a osobám se zdravotním postižením plnohodnotnou účast 
na fyzických zasedáních.  
 
V roce 2018 byly vydány tyto normy: 

 ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava 
výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace;  

 ČSN EN 16585-1 Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace – Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech – Část 1: Toalety;  

 ČSN EN 16585-2 Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace –  Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech – Část 2: Prvky 
pro sezení, stání a pohyb;  

 ČSN EN 16585-3 Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace –  Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech – Část 3: Volné 
průchody a vnitřní dveře. 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
3.7  Provádět metodickou činnost vůči obecným stavebním úřadům v oblasti 
obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Gestor: MMR   
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MMR: 
MMR svoji metodickou činnost provádí více způsoby a jejich kombinacemi: 

 Problematika bezbariérového užívání staveb je začleněna do systému vzdělávání a ověřování 
zvláštní odborné způsobilosti úředníků obecných stavebních úřadů na úseku územního 
rozhodování a stavebního řádu. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byla přednášena 6. února 2018, 
26. února 2018, 15. května 2018, 2. října 2018 a 9. října 2018. 

 MMR dle potřeby svolává pracovní porady s vedoucími pracovníky krajských stavebních 
úřadů. Na podzimním zasedání se projednávala problematika přístupnosti výtahů. 

 MMR průběžně a dle potřeby zpracovává stanoviska k aplikaci ustanovení předpisů 
stavebního práva týkajících se požadavků na bezbariérové užívání staveb. 

 
Seznam nových pracovních pomůcek na webových stránkách za rok 2018: 

 Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb. – aktualizace 2018 
http://www.mmr.cz/getmedia/e0adb6e7-1813-4a62-b263-a7c9975e8b93/398-
2009_CSN_k2018_05.doc 

 Mapování přístupnosti prostředí – aktualizace 2018 
http://www.mmr.cz/getmedia/234a236d-7459-4f7e-b06a-
0a1df444fda9/mapovani_2018.docx.aspx?ext=.docx 

 Indukční smyčka pro nedoslýchavé osoby 
http://www.mmr.cz/getmedia/19b0ae33-1bb8-4a1b-b63f-11c19e9b4f27/Indukcni_smycka.docx.aspx 

 Bezbariérová kabina WC může být vybavena umyvadlem s bezdotykovou baterií 

http://www.mmr.cz/getmedia/e0adb6e7-1813-4a62-b263-a7c9975e8b93/398-2009_CSN_k2018_05.doc
http://www.mmr.cz/getmedia/e0adb6e7-1813-4a62-b263-a7c9975e8b93/398-2009_CSN_k2018_05.doc
http://www.mmr.cz/getmedia/234a236d-7459-4f7e-b06a-0a1df444fda9/mapovani_2018.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/234a236d-7459-4f7e-b06a-0a1df444fda9/mapovani_2018.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/19b0ae33-1bb8-4a1b-b63f-11c19e9b4f27/Indukcni_smycka.docx.aspx
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http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Stavebni-rad/Informace-z-
oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Bezbarierova-kabina-WC-muze-byt-vybavena-umyvadlem 

 Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb ve vztahu k instalaci 
výtahu do stavby  

https://www.mmr.cz/getmedia/b1aca762-1100-4059-b1ce-8c0c8f407075/vytahy_SZ.pdf.aspx?ext=.pdf 

 Aplikace požadavků na výtahy z hlediska bezbariérového užívání staveb  
https://www.mmr.cz/getmedia/956f0233-a100-4fb9-9a88-cd8492b6f3b3/vytahy_BV.pdf.aspx?ext=.pdf 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
3.8  Nadále podporovat dotační program pro nestátní neziskové organizace 
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. 
Gestor: MMR  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MMR: 
Mezi podporované aktivity patří: 

 podporovat správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními 
úřady, 

 iniciovat řešení nebezpečných míst a iniciovat odstraňování architektonických bariér, 

 zpracovávat a poskytovat metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace o bezbariérovém prostředí. Podpořena nebude publikační činnost vůči široké 
veřejnosti. 

 
V rámci dotačního řízení pro rok 2018 bylo podpořeno 9 organizací, každá s jedním projektem. 
Souhrnný objem podpory je 8.892.700 Kč.  

 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na projekt Činnost celostátní sítě konzultačních středisek 
pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb ve výši 5.000.000 Kč; 

 SONS na projekt Metodické centrum odstraňování bariér pro nevidomé a slabozraké osoby 
s působností v ČR ve výši 828.900 Kč; 

 Pražská organizace vozíčkářů, z. s. na projekt Mapování přístupnosti z pohledu osob 
s omezenou schopností pohybu – metodická podpora a profesionalizace mapování ve výši 
600.000 Kč; 

 Česká abilympijská asociace, z. s. na projekt Poradenská a konzultační střediska 
bezbariérovosti 2018 ve výši 900.000 Kč; 

 Liga vozíčkářů, z. ú. na projekt S ligou proti bariérám ve výši 675.000 Kč; 

 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek na projekt BEZ BARIÉR poradenství ve výši 
55.000 Kč; 

 Spolek pro rozvoj regionu na projekt Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice 
ve výši 676.900 Kč; 

 TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. na projekt Bezbariérovost z hlediska osob se zrakovým 
postižením ve výši 129.300 Kč; 

 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. na projekt Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby 
se zrakovým postižením na Střední Moravě ve výši 27.600 Kč. 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
3.9  Zajistit činnost Národního rozvojového programu mobility pro všechny, 
zejména podávání, výběr a hodnocení záměrů bezbariérových tras, nastavování 
pravidel pro podporu programu jednotlivými resorty a propagaci programu. 
Gestor: MLP, VVZPO 
Spolupráce: NRZP  
Termín: průběžně 
 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Stavebni-rad/Informace-z-oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Bezbarierova-kabina-WC-muze-byt-vybavena-umyvadlem
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Stavebni-rad/Informace-z-oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Bezbarierova-kabina-WC-muze-byt-vybavena-umyvadlem
https://www.mmr.cz/getmedia/b1aca762-1100-4059-b1ce-8c0c8f407075/vytahy_SZ.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/956f0233-a100-4fb9-9a88-cd8492b6f3b3/vytahy_BV.pdf.aspx?ext=.pdf
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PLNĚNÍ MLP, VVZPO: 
V roce 2018 byla Řídicím výborem NRPM vyhlášena 2 kola výzvy k předkládání záměrů 
bezbariérových tras pro města a obce s termínem realizace projektů v roce 2019, případně 
v následujících letech dle naplánovaného harmonogramu. V jarním kole s termínem uzávěrky 
do 11.05.2018 bylo z celkového počtu 14 přihlášených záměrů bezbariérových tras schváleno 
a doporučeno Řídicím výborem NRPM k financování 6 záměrů. V podzimním kole s termínem 
pro předkládání záměrů do 05.10.2018 bylo z 10 přihlášených záměrů schváleno a doporučeno 
k financování 5 záměrů bezbariérových tras. Celkem bylo tedy v roce 2018 z 24 přihlášených záměrů 
bezbariérových tras schváleno 11 úspěšných záměrů. Jedná se o následující předkladatele: Český 
Brod, Cheb, Příbor, Ráječko, Staré Křečany, Týnec nad Sázavou, Příbram, Strážnice, Horní Slavkov, 
Děčín a Nová Ves. 
 
Sekretariát Výboru uspořádal ve čtvrtek 15. března 2018 seminář určený pro zástupce měst a obcí 
představující NRPM. Vedoucí sekretariátu VVZPO a tajemnice NRPM představili NRPM a možnosti 
jeho financování na jednání Sněmu starostů (Magistrát města Brna, 27.04.2018) a konferenci NRZP 
v Moravskoslezském kraji (06.09.2018, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pořadatel NRZP). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ NRZP: 
NRZP se podílela na činnosti NRPM. V průběhu roku 2018 se uskutečnila 4 zasedání Řídícího výboru 
NRPM za účasti NRZP. NRZP se dále účastnila dvou zasedání Hodnotitelské komise k posuzování 
jednotlivých záměrů bezbariérových tras. Zástupci NRZP se zúčastnili také seminářů na propagaci 
NRPM. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
3.10 Spolupracovat s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany 
při naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 
2016–2025. 
Gestor: resorty stanovené usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ: 
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Město/obec/instit
uce 

Projekt Vynaložená částka v Kč na 
projekt v rámci schváleného 
záměru bezbariérové trasy 
NRPM 

Vynaložená 
částka v Kč na 
projekt mimo 
schválený záměr 
bezbariérové trasy 
v rámci NRPM  

Vynaložená 
částka v Kč 
na projekt 
mimo NRPM  

MD 

akce schválené v roce 2018 čerpání v r. 
2018 (v Kč) 

převod do r. 
2019 (v Kč) 

  

Obec Starý 
Poddvorov 

Starý Poddvorov – bezbariérové chodníky, 2. etapa 1 980 000,00       

Městys Blížkovice Chodník od školky k autobusovým zálivům 2 835 257,00       

Město Meziboří Zvýšení bezpečnosti chodců podél komunikace 
III/2564 a III/2566 na území města Meziboří 

5 413 608,00       

Město Svitavy Bezbariérové chodníky Svitavy – IV. Etapa 0,00 15 512 000,00     

Obec Bolatice Zvýšení bezpečnosti podél siln. III/4671 na ul. 
Nádražní v Bolaticích SO – 100 

0,00 3 339 000,00     

Obec Zbraslav Zbraslav – chodník ZŠ 0,00 2 837 000,00     

Město Bělá pod 
Bezdězem 

Bělá pod Bezdězem, chodník Tyršova ulice – II. etapa  6 496 000,00       

Město Týnec nad 
Sázavou 

Zbořený Kostelec-Brodce, chodník podél silnice 
III/1068 

0,00 1 810 000,00     

Město Hustopeče Hustopeče – chodník v úseku Komenského – Žižkova, 
I. etapa 

0,00 3 641 000,00     

Město Hrádek nad 
Nisou 

Hrádek nad Nisou – Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín 948 000,00       

Město Kyjov Bezbariérové úpravy města Kyjova, trasa Městská 
knihovna – vlakové nádraží 

0,00 5 089 000,00     

Obec Zaječí Zaječí – ul. Školní, chodník 3 049 538,00 812 461,00     

Obec Kvasiny Skuhrov bez bariér – chodníky, část v obci Kvasiny 0,00 5 089 000,00     

Město Meziboří Bezbariérová komunikace pro pěší mezi městy 
Meziboří a Litvínov (SO 104 a část SO 103) 

1 548 936,00       



  

31 
 

Město Strakonice Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – 
kulturní dům, Strakonice 

0,00 4 929 000,00     

Město Semily Bezpečný chodník v ul. Nádražní 0,00 1 796 000,00     

Město Přelouč Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč 2 537 000,00       

Obec Žádovice Bezbariérové centrum obce Žádovice 1 046 000,00       

Město Břeclav Břeclav – pěší trasa ul. Na Pěšině a Herbenova 4 953 325,00 191 674,00     

Město Jablonné v 
Podještědí 

Silnice II/270, úsek od mostu 270-14 po křiž. Silnice 
III/27019, Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po 
úrov. přejezd 

1 876 683,00 2 491 316,00     

akce schválené v roce 2017, převedené a financované v roce 2018 

Město Hustopeče Hustopeče – bezbariérové chodníky Hybešova, 
Žižkova, Tábory, Sv. Čecha 

2 452 000,00       

Obec Heřmanova 
Huť 

Rekonstrukce Revoluční ulice – etapa 2 1 585 000,00       

Město Mýto Bezbariérová úprava ulice Pražské – úsek Křižovatka 
Pražská / Nádražní – konec obce směr Kařez III. etapa 

2 038 000,00       

Celkem  38 759 349,44 47 537 451,00    

MF 

  Areál CS v Plané u ČB       102 454,00 

  Objekt Washingtonova 11           318 230,00 

Celkem      420 684,00 

MK 

Město Hrádek nad 
Nisou 

Hrádek nad Nisou, mobilita – Kulturní dům, odstranění 
bariér 

4 084 523,65    3 872 051,62 

Město Příbram Město Příbram – Knihovna Jana Drdy – odstranění 
bariér 

2 304 715,00    1 963 622,00 

Klášter dominikánů 
Praha 

Klášter dominikánů Praha, Husova 234/8, 110 00 
Praha 1 – Staré město 

2 000 000,00    9 780 630,00 

Celkem   8 389 238,65    15 616 303,62 

MMR           



  

32 
 

Město Tábor Stavební úpravy pro bezbariérový přístup do budovy 
Městského úřadu v Táboře, Žižkovo náměstí č. p. 3 

2 690 244,00       

Obec Žádovice Bezbariérové centrum obce Žádovice – Obecní úřad 533 930,00       

Město Rotava Bezbariérová trasa Rotava – aktivity městský úřad 541 150,00       

Město Mimoň Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň 1 463 733,00       

Obec Dlouhá 
Loučka 

Stavební úpravy budovy obecního úřadu – 
bezbariérový přístup včetně přístavby výtahu ve dvoře, 
obec Dlouhá Loučka 

1 129 440,00       

Město Proseč Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, kú Proseč, 
bezbariérový přístup a vestavba výtahu 

876 492,00       

Město Chlumec Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města 
Chlumec, II. etapa – městský úřad 

3 205 972,00       

Město Zubří Zpřístupnění budovy Městského úřadu Zubří osobám 
se sníženou schopností pohybu a orientace 

1 353 412,00       

Euroklíč v ČR 2018 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 4 688 543,00       

Celkem 16 482 916,00       

MPSV     

Statutární město 
Ostrava 

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP Mjr. 
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka 

2 003 184,16     

Celkem   2 003 184,16     

MSp 

JA Kroměříž Výměna schodišťové plošiny – budova A       277 090,00 

OS Praha 3 Výměna nákladního výtahu       1 881 211,00 

OS Mladá Boleslav  Bezbariérové WC       693 482,00 

OS Rokycany Rekonstrukce výtahu        1 280 180,00 

OSZ Cheb Bezbariérový přístup do budovy       688 906,00 

PMS Praha Rekonstrukce budovy Senovážná 995/2 (výtah + WC)       3 230 095,00 

Celkem       8 050 964,00 

MV 
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KŘP Stčk – ÚO 
Nymburk 

vybudování nového výtahu     249 260,00   

KŘP Stčk – ÚO 
Mnichovice, 
Kladno, Rakovník, 
Kutná Hora 

stavební úpravy objektů     662 833,57   

KŘP Stčk – objekt 
Zborovská  

rekonstrukce výtahu      323 854,00   

KŘP Pzk – OOP 
Nýrsko  

stavební úpravy      52 000,00   

KŘP Úsk – Most, 
V. Řezáče 224  

modernizace druhého výtahu      1 249 519,66   

KŘP Khk – OOP 
Nová Paka 

stavební úpravy objektu      108 900,00   

KŘP Khk – OOP 
Broumov, třída 
Masarykova čp. 
248 

odstraňování barier      96 800,00   

KŘP Jmk – OOP 
Strážnice, 17. 
listopadu č. p. 1542  

stavební úpravy objektu       1 314 263,29   

KŘP Msk – ÚO 
Karviná  

stavební úpravy       837 313,17   

KŘP Hl. m. Praha 
– Praha 3, 
Lupáčova 11,13  

bezbariérový vstup do objektu – projektová 
dokumentace 

    29 645,00   

KŘP Lbk – OOP 
Cvikov 

rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové 
užívání 

    92 843,00   

KŘP Lbk – OOP 
Tanvald 

bezbariérové úpravy areálu      764 373,45   

KŘP Lbk – 
Rokytnice nad 
Jizerou  

rekonstrukce výtahu      41 140,00   

KŘP Pbk – OOP 
Pardubice 4  

 výkup pozemku a vybudování rampy      400 379,00   
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KŘP KVy – OO 
PČR Jemnice  

stavební úpravy objektu – bezbariérový přístup      817 026,66   

KŘP Zlk – ÚO Zlín, 
nám. T. G. 
Masaryka 3218  

stavební úpravy objektu      447 219,00   

KŘP Omk – OO 
Litovel, Havlíčkova 
č. p. 818/56  

stavební úpravy objektů      380 161,37   

KŘP Omk – OO 
Lutín, Olomoucká 
č. p. 138    

stavební úpravy objektů        47 795,00   

KŘP Jčk – České 
Budějovice, 28. 
října, č. p. 1594 

rekonstrukce výtahu OOP      1 011 560,00   

Celkem    8 926 886,17  

MZ 

Statutární město 
Plzeň 

Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni 4 524 120,00    

Celkem   4 524 120,00    

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Všechny resorty plní.  
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3.11  Zvýšit počet veřejných budov s evakuačními výtahy umožňujícími přepravu 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Gestor: všechny resorty 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ: 

Označení budovy ve vlastnictví či pronájmu  
Evakuační 
výtah  

Plánovaná realizace 
evakuačního výtahu  

MD     

Státní plavební správa: Ředitelství, Sanderova 1146, 170 04 
Praha 7 

ne ano 

Pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín ne ano 

Sídlo Úřadu pro civilní letectví, K letišti 1149/23 160 085 
Praha 6 

ne 

ano, projektová 
dokumentace 2019, 
realizace stavebních 
prací 2020 

SŽDC, s.o. Generální ředitelství Dlážděná 1003/7, Praha 1, ano   

SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 1504/24, 
Praha 7 

ano   

SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Brno Kounicova 688/26, Brno ano   

SŽDC, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 
259/8 

ne ne 

SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1 ano   

SŽDC, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5 ano   

SŽDC, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23,  ano   

SŽDC, Oblastní ředitelství Ústí n. L., Železničářská 1386/31 ne ne 

SŽDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 
Praha 9 

ano   

SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 
Olomouc 

ano   

MF     

Letenská 525/15 ano   

Legerova 1581/69 ano   

Voctářova 2145/9 a 2145/11 ano   

Janovského 438/2 ano   

Letenská 593/9 ne   

Cihelná 548/4 ne 
projektová 
dokumentace 

MK     

MK, Maltézské nám. 1., 118 11 Praha 1 ne ne 

MK, Milady Horákové 220/139, 160 41 Praha 6 ne ne 

MK, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 ne nemáme informaci 

MK, K Starému Bubenči, 569/4, Praha 6 ne nemáme informaci 

MK, Národní dům Na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2 ne nemáme informaci 

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice ne ne 

Národní muzeum – historická budova 
Řeší se 
v rámci 
rekonstrukce 

  

Slezské zemské muzeum – historická budova ano   
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Slezské zemské muzeum – Národní památník II. světové 
války 

ano   

Slezské zemské muzeum – Arboretum Nový Dvůr ano   

Slezské zemské muzeum – Knihovna Slezského zemského 
muzea a studovna 

ano   

Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, 
Denisova 47, Olomouc 

ano   

Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, 
Václavské nám. 3, Olomouc 

ano   

Muzeum umění Olomouc – Arcibiskupský zámek v Kroměříži ne ano 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze ne   

Muzeum Jana Amose Komenského ano   

Památník národního písemnictví, budoucí sídlo V Sadech 
2/44, Praha 6 

ano   

Husitské muzeum v Táboře ne ne  

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ve 
Smečkách 15, 115 17 Praha 1 

ne ne 

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno ne ne 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha1 ano   

Národní knihovna ČR, CDH, Sodomkova 2/1146, Praha 10 – 
Hostivař 

ano 
  

MMR     

Staroměstské nám. 6 ne ne 

Letenská 3 ne ne 

Velehradská 25 ne ne 

Na Příkopě 3-5 ne ne 

MO     

Vojenské lázeňské a rekreační zařízení, p. o. – všechny 
budovy 

ano 
  

MPO     

budova Na Františku ano   

ostatní budovy   ano 

MPSV     

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 ne ne 

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 ano ne 

Podskalská 19, 128 01, Praha 2 ne ne 

Na Maninách 876/7170 00 Praha 7 ne ne 

Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5 ne ne 

Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí nad Labem ne ne 

Kollárova 942/4, 301 00 Plzeň ne ne 

Terezy Novákové 62a, 621 00, Brno Řečkovice ano ne 

MPSV – ČSSZ     

OSSZ Český Krumlov ne ano 

OSSZ Jindřichův Hradec ne ano 

OSSZ Písek ne ano 

OSSZ Prachatice ne ano 

OSSZ Strakonice ne ano 
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OSSZ Tábor ne ano 

Pracoviště ČSSZ Hradec Králové + OSSZ ne ano 

OSSZ Chrudim ne ano 

OSSZ Jičín ne ano 

OSSZ Náchod ne ano 

OSSZ Pardubice ne ano 

OSSZ Rychnov nad Kněžnou ne ano 

OSSZ Svitavy ne ano 

OSSZ Trutnov ne ano 

OSSZ Ústí nad Orlicí ne ano 

OSSZ Brno-venkov ne ano 

OSSZ Blansko ne ano 

MSSZ Brno ne ano 

OSSZ Břeclav ne ano 

OSSZ Havlíčkův Brod ne ano 

OSSZ Hodonín ne ano 

OSSZ Jihlava ne ano 

OSSZ Kroměříž ne ano 

OSSZ Pelhřimov ne ano 

OSSZ Třebíč ne ano 

OSSZ Uherské Hradiště ne ano 

OSSZ Vsetín ne ano 

OSSZ Vyškov ne ano 

OSSZ Zlín ne ano 

OSSZ Znojmo ne ano 

OSSZ Žďár nad Sázavou ne ano 

Pracoviště ČSSZ Ostrava + OSSZ ne ano 

OSSZ Bruntál ne ano 

OSSZ Frýdek-Místek ne ano 

OSSZ Jeseník ne ano 

OSSZ Karviná ne ano 

OSSZ Nový Jičín ne ano 

OSSZ Olomouc ne ano 

OSSZ Opava ne ano 

OSSZ Přerov ne ano 

OSSZ Prostějov ne ano 

OSSZ Šumperk ne ano 

Pracoviště ČSSZ Plzeň + OSSZ Plzeň-jih ne ano 

OSSZ Domažlice ne ano 

OSSZ Cheb ne ano 

OSSZ Karlovy Vary ne ano 

OSSZ Klatovy ne ano 

OSSZ Plzeň-město ne ano 

OSSZ Plzeň-sever ne ano 

OSSZ Rokycany ne ano 
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OSSZ Sokolov ne ano 

OSSZ Tachov ne ano 

Pracoviště ČSSZ Střední Čechy + OSSZ PV, PZ ne ano 

OSSZ Beroun ne ano 

OSSZ Benešov ne ano 

OSSZ Kladno ne ano 

OSSZ Kutná Hora ne ano 

OSSZ Kolín ne ne 

OSSZ Mladá Boleslav ne ano 

OSSZ Mělník ne ano 

OSSZ Nymburk ne ano 

OSSZ Příbram ne ano 

OSSZ Rakovník ne ano 

PSSZ Trojská ne ano 

PSSZ Biskupská ne ne 

PSSZ Bohušovická ne ano 

PSSZ V Korytech ne ano 

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem + OSSZ ne ano 

OSSZ Česká Lípa ne ano 

OSSZ Chomutov ne ano 

OSSZ Děčín ne ano 

OSSZ Jablonec nad Nisou ne ano 

OSSZ Liberec ano ano 

OSSZ Louny ne ano 

OSSZ Litoměřice ne ano 

OSSZ Most ne ne 

OSSZ Semily ne ano 

OSSZ Teplice ne ano 

Ústředí – severní budova ne ano 

MSP     

Justiční areál Ústí nad Labem ne 
ano, v rámci výstavby 
areálu do 2022 

Demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno-
Veveří 

ne ano, do 30.04.2019 

Dislokace OS Praha 5, Hybernská ne ano, do 31.07.2019 

Zotavovna  Praha – rekonstrukce pokojů a komunikačních 
chodeb 

ne ano, do 31.03.2019 

MŠMT     

Budova A, Karmelitská ne 
provádí se průzkum, 
zda bude možné 
výtah zřídit 

Budova B, Karmelitská ne neplánuje se 

Budova C, Karmelitská ne   

Budova D a E, Karmelitská ne neplánuje se 

Karmelitská 17 ne 
v případě ponechání 
budovy se plánuje 



  

39 
 

U Lužického semináře 13 ne neplánuje se 

Senovážné nám. 24 ne   

Lhota u Dolních Břežan (archiv) ne   

Galerie HARFA, Českomoravská ano   

CERMAT, Jankovcova ne   

NIDV, Senovážné nám. 25, 26 ne   

MV 

Bytová správa MV s.p.o. – ubytovna Kupa B2; Kupeckého 843 
Praha 11  

ano   

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR středisko Brno, budova 
„B“; Trnkova 85 

ano   

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Lázeňský dům Tosca 
– budova Thermie; Moravská 220/8, 360 01 Karlovy Vary  

ano   

Policejní akademie České republiky v Praze, na adrese 
Lhotecká 559/7 

ano   

MZ 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika ano ano 2018 

Sídlo MZ, Palackého náměstí 4, Praha ano   

MZE 

Praha 1, Těšnov 65/17 ne ne 

Praha 1, Ve Smečkách 33 ne ne 

Praha 1, Štěpánská 63 ne ne 

Benešov, Žižkova 360 ne ne 

Králův Dvůr, Pod Hájem 324 ne ne 

Brno, Kotlářská 931/53 ne ne 

Bruntál, Partyzánská 1619/7 ne ne 

Česká Lípa, Dubická 2362 ne ne 

České Budějovice, Rudolfovská 493 ne ne 

Český Krumlov, Plešivec 287 ne ne 

Děčín, 28. října 979 ne ne 

Domažlice, Haltravská 438 ne ne 

Frýdek-Místek, 4. května 217 ne ne 

Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279 ne ne 

Chomutov, Vikové Kunětické 1968 ne ne 

Chrudim, Poděbradova 909 ne ne 

Jablonec nad Nisou, U Rybníka 2402 ne ne 

Jindřichův Hradec, Pravdova 837 ne ne 

Karlovy Vary, Závodní 152 ne ne 

Klatovy, Čapkova 127 ne ne 

Kroměříž, Nám. Míru 3297/15 ne ne 

Kutná Hora, Benešova 97 ne ne 

Liberec, U Nisy 745 ne ne 

Litoměřice, Velká Krajská 44 ne ne 

Louny, Komenského 646 ne ne 

Louny, Pražská 765 ne ne 
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Mělník, Bezručova 109 ne ne 

Mladá Boleslav, Bělská 151 ne ne 

Náchod, Tyršova 59 ne ne 

Nový Jičín, Divadelní 946 
ne ne 

Nový Jičín, Husova 2003 

Nymburk, Soudní 17 ne ne 

Olomouc, Blanická 383 ne ne 

Opava, Krnovská 2861 ne ne 

Pardubice, Boženy Němcové 231 ne ne 

Pelhřimov, U Stínadel 1317 ne ne 

Pelhřimov, U Stínadel 1316 ne ne 

Písek, Nádražní 1988 ne ne 

Plzeň, Nerudova 2672 ne ne 

Prachatice, Družstevní 91 ne ne 

Prostějov, Aloise Krále 1552 ne ne 

Přerov, Wurmova 606 ne ne 

Příbram, Poštovní 4 ne ne 

Rakovník, Lubenská 2250 ne ne 

Rokycany, Klostermannova 635 ne ne 

Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320 ne ne 

Strakonice, Palackého náměstí 1090 ne ne 

Svitavy, Olomoucká 1097 ne ne 

Šumperk, Nemocniční 1852/53 ne ne 

Tábor, Purkyňova 2533 ne ne 

Teplice, Masarykova 2421 ne ne 

Třebíč, Svatopluka Čecha 239 ne ne 

Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 ne ne 

Ústí nad Labem, Masarykova 19 ne ne 

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 ne ne 

Vyškov, Palánek 250/1 ne ne 

Zlín, Zarámí 88 ne ne 

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1089 ne ne 

Skalský dvůr, hotel a školicí středisko, Lísek 52 ano   

MZV 

budovy MZV v Praze ne   

Velvyslanectví ČR v Moskvě ano   

Velvyslanectví ČR v Dillí ano   

Konzulární odd. v Londýně ano   

MŽP 

MŽP – Vršovická 65, Praha 10 2 ano   

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ:  
Plněno: MD, MF, MO, MPO, MSp, MV, MZ, MŽP 
Částečně plněno: MK, MPSV, MZV 
Neplněno: MMR, MŠMT, MZe 
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3.12  Pokračovat v odstraňování bariér ve věznicích, aby byly přístupné osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace pro vykonání návštěv vězněných osob, 
a také odstraňovat překážky bránící účasti vězněných osob ve výchovném 
a vzdělávacím procesu, přístupu ke kultuře, případně i sportu.  
Gestor: MSP – Vězeňská služba ČR 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MSP: 
V roce 2018 byly v kontextu obsahu tohoto bodu realizovány (ukončeny) tyto akce investiční povahy: 

 „Litoměřice – rekonstrukce cel TPN“ – náplní akce byly stavební úpravy za účelem vytvoření 
prostředí pro umístění osob ve výkonu trestu odnětí svobody trvale pracovně nezařaditelných. 

 „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt „T“ – byla dokončena a předána projektová 
dokumentace pro výstavbu nových ubytovacích kapacit. Projektová dokumentace zohledňuje 
požadavky na bezbariérové dispoziční řešení objektu. 

 „Ostrov – rekonstrukce ubytovny K“ – v rámci rekonstrukce bude část ubytovací kapacity 
zřízena bezbariérově. 

 „Všehrdy – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé“ – přístup a dispoziční uspořádání přízemní 
části objektu byl v rámci projektové dokumentace řešen bezbariérově. 

 „Valdice – rekonstrukce obj. č. 50 na ubytovnu“ – byla předána projektová dokumentace 
na realizaci rekonstrukce objektu pro zřízení nové ubytovací kapacity. Projektová 
dokumentace zohledňuje požadavky na bezbariérové dispoziční řešení objektu. 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

3.13  Vybavovat veřejné budovy a další veřejně přístupná zařízení vizuální signalizací 
pro neslyšící osoby dle zásady – co je slyšet, musí být i ve viditelné formě (informační 
panely, kde bude aktuální sdělení, které je hlášeno rozhlasem, požární alarmy 
se světelnou signalizací, výtahy s viditelnou komunikací apod.), tyto informace také 
uvádět ve snadno srozumitelné formě (např. ve formě piktogramů).  
Gestor: všechny resorty 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
Vzhledem k tomu, že administrativní budovy SŽDC nejsou typické veřejnosti přístupné budovy, není 
zde instalováno vybavení pro osoby se sluchovým postižením, přesto je taková návštěva možná. 
Bezpečný pohyb těchto osob po budově lze řešit doprovodem zaměstnance SŽDC. 
 
Ve veřejně přístupných prostorách nádražních budov (tj. v prostorách k odbavení cestujících) 
a v dalších navazujících prostorách železničních stanic (tj. v podchodech, na nástupištích) je 
při rekonstrukcích a modernizacích železničních stanic vždy postupováno s platnou legislativou, tj. 
vybavení vizuální signalizací pro lidi se sluchovým postižením je zajišťováno vždy v oblasti 
elektronického informačního systému o příjezdech a odjezdech vlaků (včetně zobrazení informace 
o mimořádných událostech na trati). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MF: 
Organizační složky státu resortu MF při své činnosti v rámci programového financování standardním 
způsobem v  souladu se zákonnými normami řeší operativně problematiku mobility občanů jako 
součást realizace jednotlivých akcí. 
 
V budovách spravovaných MF je umístěné bezpečnostní značení s textem a piktogramy zabezpečující 
přenos informací vyplývajících z analýzy rizik a obecně závazných předpisů. Přístup do budov 
spravovaných MF je umožněn pouze identifikovaným, evidovaným a doprovázeným návštěvníkům 
v souladu se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními a zvláštními předpisy.     
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MK: 
V Památníku Lidice byla dokončena instalace nového orientačního systému. 
 
V nové budově Národního muzea byl instalován informační systém pro osoby se sluchovým 
postižením a na sociálním zázemí poplachové systémy. 
 
V objektu Muzea moderního umění, Denisova 47, Olomouc jsou nainstalovány informační LED 
monitory umístěné ve výlohách budovy a ve vestibulu, s možností vizuálního a zvukového předávání 
jakékoliv aktuální informace; dále jsou informační panely a zařízení také součástí architektonického 
řešení většiny expozic a krátkodobých výstav ve všech objektech Muzea umění Olomouc, a je tak 
možnost jejich využití k přehrávání požadované viditelné (i zvukové) informace. 
 
V Národní knihovně ČR jsou zavedeny např. světelně označené únikové východy, výtahy 
se zvukovými signály. Dále se počítá se zavedením dalších vizuálních signalizací a rozšířením 
stávajících v 3. etapě revitalizace Klementina. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MMR: 
Budovy Staroměstské náměstí 6, Na Příkopě 3-5 i AVI jsou vybaveny zařízením elektrické požární 
signalizace, které vyhlášení požárního poplachu signalizují jednak akusticky (sirény, evakuační 
rozhlas), ale i opticky (světelné a zábleskové majáky, nouzové osvětlení). Schody v AVI jsou 
označeny led páskami. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MO: 
Ve veřejně přístupných budovách nedochází k tomu, že by informace pro občany byly sdělovány 
pouze akusticky. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

 
 
PLNĚNÍ MPO: 
Vizuální a akustická signalizace, doplněná označením tlačítek znaky pro nevidomé, byla zapracována 
do projektové dokumentace týkající výměny čtyř osobních výtahů budovy Na Františku. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Všechny objekty jsou vybaveny standardními označeními pro případ požáru, informačními tabulemi 
a popiskami kanceláří. Vizuální signalizace pro lidi se sluchovým postižením bude realizována 
v případě rekonstrukce objektů, ve kterých resort sídlí. 
 
Údaje za ČSSZ – výčet provedených úprav:  

 Pracoviště ČSSZ České Budějovice: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci 
s neslyšícími, tzv. „Tichá linka“ 

 Pracoviště ČSSZ Hradec Králové: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci s neslyšícími, 
tzv. „Tichá linka“. Na tuto službu jsou klienti upozorněni nalepenými piktogramy; OSSZ Hradec 
Králové, Jičín, Pardubice, Náchod a Trutnov – klientská centra s vyvolávacím systémem – 
nové LCD panely s akustickým signálem 

 Pracoviště ČSSZ Plzeň: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci s neslyšícími, tzv. 
„Tichá linka“ 
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 Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci 
s neslyšícími, tzv. „Tichá linka“ 

 Pracoviště ČSSZ Brno: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci s neslyšícími, tzv. 
„Tichá linka“, OSSZ Vsetín – pokladna – vizuální zobrazení volno/obsazeno 

 Pracoviště ČSSZ Ostrava: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci s neslyšícími, tzv. 
„Tichá linka“, OSSZ Ostrava – modernizace a rozšíření o 2 ks LCD panelu vyvolávacího 
zařízení v klientském centru a rozšíření o 2 ks LCD panelu vyvolávacího zařízení 
důchodového oddělení; pořízení světelné signalizační cedule volno/obsazeno pro parkoviště 
určené klientům 

 Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem: vybavení všech OSSZ tablety pro komunikaci 
s neslyšícími, tzv. „Tichá linka“ 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MSP: 
Vězeňská služba ČR se od roku 2015 zabývá mapováním potřeb na vybavení svých budov vizuální 
signalizací i jiných prostředků pro eliminaci handicapu lidí se sluchovým postižením, rovněž mapuje 
kumulaci odsouzených osob se sluchovým postižením s cílem umožnit jim zejména sledování 
televizních pořadů určených osobám se sluchovým postižením. U nově pořizovaných průchozích 
detekčních rámů je požadována i optická signalizace, upozorňující na detekci kovových předmětů.  
 
Budovy MSp, které jsou veřejně přístupné, jsou vybaveny informačními, výstražnými a zákazovými 
tabulkami – piktogramy např. stanoviště první pomoci, ohlašovna požáru, únikové východy. Úseky 
pro průjezdy vozidel do objektu, jsou zajištěny zvukovou signalizací a rovněž vizuálním signálem. 
Vstupní turnikety jsou opatřeny světelným znamením vstupu zeleně, zamezení vstupu červeně na tzv. 
„trafic panelu“ a některé druhy jsou opatřeny zvukovým signálem odblokování k možnému vstupu.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Vizuální signalizace je v budovách MŠMT instalována. Na základě požadavků je tato signalizace 
průběžně doplňována. V budově A je vybudována na výjezdu do Maltézského námětí světelná 
i zvuková signalizace. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MV: 
Od dubna 2018 je plně zpřístupněna elektronická úřední deska, a to v souladu s přístupností služeb 
veřejné správy (tzv. governance accessibility), tedy i s ohledem na osoby se zdravotním postižením.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Samostatně tento parametr není sledován a kvantifikován, proto nelze za roční období 2018 provést 
souhrnný přehled. Jako konkrétní příklad naplňování opatření uvádíme financování úpravy 
a modernizace bezbariérového přístupu k evakuačnímu výtahu v Ústavu pro péči o matku a dítě. 
Vybudování bezbariérového přístupu zahrnuje osazení informačního systému navádějící osoby 
s postižením na bezbariérovou trasu (cedulky s piktogramy). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
PLNĚNÍ MZE: 
Budova ústředí MZe je vybavena signalizací ve viditelné i slyšitelné formě od roku 2016. 
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZV: 
Formou piktogramů jsou standardně označovány únikové cesty i další důležité krizové informace 
ve všech budovách zastupitelských úřadů ČR. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

 

 
PLNĚNÍ MŽP:  
Budova MŽp je průběžně při stavebních úpravách vybavována vizuální signalizací pro osoby 
se sluchovým postižením, v současné době jsou v budově rozmístěny bezpečnostní informační 
značky, určující směr úniku ve snadno srozumitelné formě. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Umožnit osobám se zdravotním postižením plné využívání veřejné osobní 
dopravy. 
 
3.14  Provádět metodickou činnost vůči stavebním úřadům (Drážní úřad, Úřad 
civilního letectví) v oblasti technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání dopravních staveb ve smyslu technických předpisů spadajících 
do kompetence Ministerstva dopravy. 
Gestor: MD  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
MD komunikuje a je k dispozici odpovídat na dotazy pracovníků stavebních úřadů (Drážní úřad, Úřad 
civilního letectví) a uveřejňuje veškeré technické předpisy spadající do kompetence MD.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
3.15  Ve své působnosti zajišťovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti 
bezbariérového užívání dopravních staveb a dopravních prostředků. 
Gestor: MD  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
SFDI zajišťuje konzultaci v oblasti zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření 
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Částečně plněno. 
 
 
3.16  Při přípravě podkladů pro mezinárodní jednání, při kterých se stanovují právně 
závazné technické požadavky na přepravu osob se zdravotním postižením dopravními 
prostředky veřejné dopravy, spolupracovat a konzultovat specifické požadavky 
se zástupci hájícími zájmy osob se zdravotním postižením. 
Gestor: MD  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
V roce 2018 nenastala situace v rámci přípravy podkladů pro mezinárodní jednání, kdy by bylo třeba 
konzultovat specifické požadavky se zástupci hájícími zájmy osob se zdravotním postižením. 
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

 
 
3.17  V souladu s Koncepcí veřejné dopravy a plány dopravní obslužnosti států 
a krajů postupně navyšovat počet nově pořizovaných železničních vozů určených 
pro osobní přepravu, v rámci Operačního programu doprava 2014–2020 vytvořit 
samostatnou prioritu pro financování železničního vozového parku umožňující přístup 
a užívání osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
Gestor: MD  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 

řada 
vozidla 

popis počet vozidel nízkopodl
ažnost 

míst 
pro 
vozíky 

zvedací 
plošina 

akustický 
naváděcí 
systém 

bezbarierové 
WC 

Cena Kč 

650; 
651 

elektrická jednotka 
RegioPanter 2-vozová 

9 jednotek (18 
vozů) 

ano 2 výklopná 
rampa 

ano ano 200 mil./ 
jednotka 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 

 
3.18  V souladu s Akčním plánem rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) 
v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) věnovat pozornost problematice 
kosmických technologií z hlediska jejich využitelnosti pro podporu samostatného 
a bezpečného pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
Podporovat vývojové aktivity v této oblasti. V případech, kdy je využití těchto 
technologií již možné, podporovat jejich nasazení do praxe. 
Gestor: MD 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 
V roce 2018 probíhala realizace projektu řešeného Technologickou agenturou ČR: „Využití mapových 
podkladů Zabaged pro návrh přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením 
nebo jiným omezením ve veřejné dopravě“ (TAČR TIRSMD704). Cílem projektu je vytvořit 
předpoklady pro trvalé používání mobilní aplikace, která usnadní pohyb a orientaci ve veřejné dopravě 
osobám se sníženou schopností orientace. Dále je cílem projektu použít jako datové podklady státní 
mapové dílo ZABAGED® ve spojení s úpravou navigačního softwaru, tak aby mohl být používán lidmi 
se zrakovým postižením nebo jinak znevýhodněnými uživateli. Přínosem projektu bude ověření 
možností stanovení přesné polohy v reálných podmínkách městské aglomerace a také mobilní 
aplikace, která bude dále volně k dispozici. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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4. Mimořádné události a krizové situace 
 
Oblast Mimořádné události a krizové situace navazuje na článek 11 Úmluvy Rizikové situace 
a humanitární krize, který se věnuje ochraně a bezpečnosti lidí se zdravotním postižením během 
mimořádných událostí a krizových situací. Během těchto situací je důležité, aby každá osoba byla 
obeznámena předem, jak v takových chvílích postupovat, či vůbec byla seznámena se současnou 
nastalou situací.  
 
 

Cíl: Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením v oblasti přípravy 
na mimořádné události a krizové situace a o způsobech ochrany. 
 

4.1  Zapojit osoby se zdravotním postižením do systému ochrany obyvatelstva 
cestou zvýšení jejich informovanosti a schopnosti sebeochrany, např. organizací 
seminářů, besed a dalších aktivit zaměřených na problematiku ochrany člověka 
za běžných rizik a mimořádných událostí s důrazem na specifika a potřeby osob 
se zdravotním postižením.  
Gestor: MV 
Spolupráce: NRZP  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ve spolupráci s hasiči Zlínského kraje vytvořilo 
pro zasahující hasiče a záchranáře materiál pro okamžitou krizovou komunikaci s osobou 
se sluchovým či mentálním postižením, a to formou grafických zjednodušených karet a nápisů. 
V rámci Koncepce ochrany obyvatelstva České republiky je tato oblast  řešena na celorepublikové 
úrovni, po stanovení metodik a postupů pak realizují osvětové a propagační projekty i jednotlivé 
hasičské záchranné sbory krajů. Organizují se i speciální osvětové akce v rámci preventivně-výchovné 
činnosti ve školách, a to i u speciálních škol pro děti se zdravotním postižením.  
 
Přípravě osob se zdravotním postižením se věnovaly všechny hasičské záchranné sbory krajů. 
Nejčastější formou předávání informací byly jako v předchozích letech besedy a přednášky, které se 
osvědčily jako nejúčinnější nástroj. Předávané informace jsou vždy uzpůsobeny typu postižení. V roce 
2018 bylo uskutečněno 52 akcí, kterých se zúčastnilo 1.278 osob.  
 
Dlouhodobým projektem pro osoby se specifickými potřebami, který je realizován Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje, je projekt „Nebezpečí v domácnostech – Hlásiče požáru 
a detektory nebezpečných plynů“. Je zaměřen na poskytnutí informací v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí a na montáž hlásičů požáru, detektorů oxidu 
uhelnatého a nebezpečných plynů. Celkem bylo v roce 2018 nainstalováno 200 kusů hlásičů požárů 
a pořízeny informační letáky. 
 
Policie ČR nadále usiluje o zapojení osob se zdravotním postižením do systému ochrany obyvatelstva 
především průběžným zveřejňováním informací o rizicích, jimž jsou tyto osoby vystaveny ze strany 
pachatelů trestné činnosti, a informacemi o tom, jak se těmto rizikům vyhýbat, předcházet jim 
a zejména jak jim efektivně čelit. Uvedené informace jsou zveřejňovány především mediální 
komunikací Policie ČR, a dále v rámci preventivních besed a přednášek organizovaných Policií ČR 
ve spolupráci se zařízeními, která o občany se zdravotním postižením pečují.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ NRZP: 
NRZP připravila projekt na vzdělávání pracovníků Integrovaného záchranného systému. Projekt měl 
seznámit pracovníky s různými typy zdravotního postižení a způsoby komunikace a manipulace 
s nimi. Bohužel projekt nebyl podpořen z evropských fondů, takže nebyl realizován.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
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5. Rovnost před zákonem 
 
Opatření páté kapitoly jsou založena na článku 12 Úmluvy, který je zaměřen na rovnost před zákonem 
a ukládá povinnost uznání lidí se zdravotním postižením jako subjektů práva a jejich právní 
způsobilosti ve všech oblastech života na rovnoprávném základě s ostatními. Tato kapitola vychází 
také z článku 13 Úmluvy, který se týká potřeby zajištění účinného přístupu osob se zdravotním 
postižením ke spravedlnosti, a to pomocí úprav, které usnadní plnění role účastníků soudních řízení.  
 
Lidem se zdravotním postižením by měl být zajištěn přístup k asistenci, resp. poskytování podpůrných 
opatření, které mohou potřebovat pro uplatňování podpory při rozhodování. Je třeba zajistit, aby tato 
podpůrná opatření respektovala vůli a preference dané osoby, zabraňovala konfliktu zájmů 
a nevytvářela prostor pro nežádoucí ovlivňování.  
 
 

Cíl: Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly 
uplatnit svá práva ve všech oblastech života. 
 

5.2  Vypracovat a předložit zákon o veřejném opatrovnictví. 
Gestor: MSP 
Spolugestor: MV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MSP: 
MSp ve spolugesci s MV a MPSV v tomto volebním období opětovně předložilo návrh zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. Bylo rozhodnuto, že se neprovede 
meziresortní připomínkové řízení. Návrh byl projednán Komisí pro veřejné právo I – komise 
pro správní právo č. 1 a přijato k němu bylo doporučující stanovisko předsedy Legislativní rady vlády.  
 
V průběhu července 2018 bylo MPSV po změně v obsazení postu ministryně v souladu s pokynem ÚV 
ČR požádáno o souhlas se změnou údajů o osobě ministra v dokumentech k předmětnému materiálu. 
Při tom došlo ze strany MPSV k opětovnému zpochybnění již dříve dohodnutého řešení, podle něhož 
tento resort metodicky zaštítí oblast veřejného opatrovnictví. K tomu je vhodné připomenout, že otázka 
gesce nad touto problematikou je kontinuálně řešena od roku 2014, kdy bylo zákonem výslovně 
stanoveno, že jde o přenesenou působnost (šlo však o reflexi dřívější judikatury Ústavního soudu 
z roku 2007). Během této doby byl již dvakrát řešen gesční spor zúčastněných ministerstev, který byl 
vždy vyřešen ve prospěch závěru, podle něhož je MPSV k výkonu této činnosti nejvhodnější. 
 
Po odepření spolupodpisu MPSV se ministr spravedlnosti rozhodl návrh předložit k rozhodnutí vládě 
alespoň se spolupodpisem ministra vnitra. Ten však za situace, kdy ministryně práce a sociálních věcí 
spolupodpis k návrhu odepřela, požádal ministra spravedlnosti, aby ve věci inicioval další jednání 
k odstranění rozporu. Aktuálně se chystá další jednání o této věci.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 
 
 
PLNĚNÍ MV: 
Návrh je nyní projednáván na úrovni náměstků MSp a MPSV. MV podporuje zefektivnění výkonu 
veřejného opatrovnictví obcemi, které tuto činnost vykonávají v rámci přenesené působnosti. 
Opakovaně se snažilo tuto problematiku vyjednat s MPSV, které je v této věci zásadním aktérem.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 
 
 

5.3  V souvislosti s vypracováním a předložením zákona o veřejném opatrovnictví 
řešit problematiku proškolování, odborného poradenství, konzultací, mediace 
při řešení konfliktů pro opatrovníky, podpůrce, zástupce z členů domácnosti 
a soukromé opatrovníky.  
Gestor: MSP  
Termín: 31. 12. 2018  
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PLNĚNÍ MSP: 
Z  důvodů uvedených u opatření 5.2 není možné pracovat na tomto opatření. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 30.06.2020. 
 
 

5.4  Pokračovat ve vytváření podmínek pro zajišťování simultánního přepisu 
mluvené řeči při soudních jednáních pro osoby se sluchovým postižením.  
Gestor: MSP 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MSP: 
Projekt přepisu soudního jednání do textové podoby se experimentálně zavádí na všech soudech.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 

5.5  V souladu se zákonem o komunikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob důsledně dodržovat právo zvolit si preferovaný komunikační 
systém každého z účastníků soudního řízení, který je osobou neslyšící nebo 
hluchoslepou. 
Gestor: MSP 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MSP: 
MSp se stejně jako v předcházejících letech potýká s problémy hladké implementace práva 
neslyšících a hluchoslepých osob zvolit si preferovaný komunikační systém v rámci soudního řízení. 
Komunikační systémy pro neslyšící a hluchoslepé jsou stále ve stadiu základního výzkumu. Vývoj 
takových zařízení směřuje k asistenčním systémům přizpůsobeným na míru každého člověka se 
sluchovým postižením, nikoli k nějakým všeobecně použitelným řešením, která by bylo možno plošně 
„zavádět“. Podpora osob neslyšících (nebo s kombinovaným postižením) by v rámci soudního řízení 
měla spočívat v akceptaci jimi zvoleného způsobu komunikace a jimi zvolených (vlastních) 
technických prostředků. Velmi omezená řešení všeobecně použitelná (přepis hlasu na text) nejsou na 
odpovídající technické úrovni a ani v nejbližší budoucnosti to nelze očekávat. Řádově efektivnější, 
kvalitnější a pravděpodobně i příjemnější je personální asistence. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
5.6  Posilovat právní vědomí a poučení pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů 
(zejména děti, ženy a senioři se zdravotním postižením), např. vytvořit odkazy 
na webu, informační karty s poučením pro oběti. 
Gestor: MV  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
Policie ČR plní tento úkol především v rámci své mediální komunikace průběžným zveřejňováním 
opatření k ochraně zvlášť zranitelných obětí trestných činů před druhotnou viktimizací. Jde například 
o zřizování speciálních výslechových místností, jež umožňují realizovat právo těchto obětí na ochranu 
při výslechu nebo podání vysvětlení, o zprostředkování kontaktu oběti s poskytovatelem služeb 
pomoci obětem trestných činů, jako je např. Bílý kruh bezpečí, ROSA, jež umožňují realizovat právo 
těchto obětí na poskytnutí odborné pomoci, respektive o další opatření umožňující realizovat ostatní 
práva zvlášť zranitelných obětí např. právo na informace, právo na ochranu soukromí nebo právo 
na zabránění kontaktu s pachatelem.  
 
Posilování právního vědomí zvlášť zranitelných obětí trestných činů napomáhá osvětová činnost 
ve formě preventivních besed zaměřených zejména na děti a seniory se zdravotním postižením.  
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Přehledný soubor informací pro oběti trestných činů a osoby zasažené mimořádnými událostmi, 
včetně přehledu tísňových linek, linek pomoci v krizi a poskytovatelů služeb pomoci obětem trestných 
činů je zveřejněn na webových stránkách www.policie.cz v rubrice „Prevence“. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

http://www.policie.cz/
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6. Nezávislý život 
 
Šestá kapitola je postavena na článku 19 Úmluvy zabývajícím se nezávislým způsobem života osob 
se zdravotním postižením a jejich zapojením do společnosti. 
 
Důraz je v této kapitole kladen zejména na poskytování takových služeb, které umožňují setrvání lidí 
se zdravotním postižením v domácím prostředí, tzn. především terénních a ambulantních sociálních 
služeb. Dlouhotrvajícím úkolem je proto podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb.  
 
 

Cíl: Vytvářet podmínky pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohly žít 
co nejvíce samostatně ve svém přirozeném domácím prostředí. 
 

6.1  Zanalyzovat a revidovat rámec pro poskytování a využití asistivních technologií 
a pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a souvisejících služeb pro zlepšení 
poskytování veřejných služeb. 
Gestor: MPSV 
Spolugestor: MV, MPO 
Termín: 30. 06. 2018 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
V Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období let 2016–2025 MPSV mj. deklarovalo, že 
zajistí dostatečný objem prostředků na investiční dotace do potřebného rozvoje materiálně technické 
základny sociálních služeb. V Dokumentaci programu „013 310 – Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb“ je podpora v rámci cílů programu zaměřena na rozvoj terénních  
a ambulantních sociálních služeb umožňujících setrvání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, a také 
možnost pořídit z programu prostředky asistivních a asistenčních technologií. Jako jedna ze dvou 
prioritních cílových skupin tohoto programu je stanovena právě cílová skupina osob se zdravotním 
postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 
 
 
PLNĚNÍ MV: 
MV je gestorem zejména za oblast informačních systémů veřejné správy a za oblast přístupnosti 
informací prezentovaných například na internetových stránkách úřadů. V rámci této aktivity jsou tedy 
kontinuálně zlepšovány a rozšiřovány podmínky pro využívání asistivních technologií uživateli, kteří je 
potřebují, a to zejména pro přístup k informacím a službám veřejné správy v elektronické podobě. 
Nasazení speciálních asistivních technologií je možné v určitých případech realizovat 
i při zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci organizací v resortu MV.  
 
MV je připraveno průběžně spolupracovat s gestorem opatření na splnění uvedeného úkolu, nebylo 
však v této záležitosti doposud osloveno. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 
 
 
PLNĚNÍ MPO: 
MPO je připraveno průběžně spolupracovat s gestorem opatření na splnění uvedeného úkolu, nebylo 
však v této záležitosti doposud osloveno. Prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost MPO dlouhodobě podporuje podnikatele a další zájemce o podporu 
bez jakéhokoliv rozdílu, tedy včetně osob, které se věnují vývoji nebo výrobě asistivních technologií. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 
 
 

6.2  Nalézt systémové řešení posuzování potřeb lidí s potřebou dlouhodobé péče 
a legislativně ho ukotvit.  
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Gestor: MPSV 
Spolugestor: MZ 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Od 01.06.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, – zákon 
č. 310/2017 Sb., která zavedla  dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. 
Ustanovení § 72a  zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vymezuje obsah dlouhodobé 
péče a ustanovení § 72b až 72g téhož zákona řeší postupy při posuzování a rozhodování o potřebě 
dlouhodobé péče. Tato úprava se rovněž s účinností od 01.06.2018 promítla do zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to zavedením nové překážky v práci stanovené 
v § 191a zákoníku práce, kdy po dobu podpůrčí doby dlouhodobého ošetřovného je zaměstnavatel 
povinen uvolnit svého zaměstnance z práce a písemný souhlas může odepřít jen z vážných 
provozních důvodů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. Cílem opatření je 
vyřešit dlouhodobou péči v rámci propojení zdravotně-sociálního pomezí.  
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Pro problematiku dlouhodobé péče vznikla v roce 2018 Meziresortní pracovní skupina k řešení 
problematiky zdravotně-sociálního pomezí. Na jednáních se oba resorty shodly, že se propojení bude 
realizovat formou změnového zákona a zatím pouze v jednom segmentu, a to v institucionální péči. 
Cílem úprav bude zajistit komplexní systém pomoci, kterým se umožní poskytování zdravotní 
a sociální péče optimálně na jednom místě, se zárukou dostupnosti, kvality a bezpečnosti a nastavení 
nového vícezdrojového financování dlouhodobé péče. Vícezdrojovým financováním je konkrétně 
myšleno, že služby poskytované těmto klientům/pacientům budou hrazeny ze zdravotního pojištění, 
příspěvku na péči, vlastních zdrojů klienta/pacienta (hotelové služby – ubytování a strava) a dotací 
na sociální služby, popř. darů apod. V současné době probíhají jednání o konkrétních detailech změn, 
kdy dosud mezi jednotlivými členy meziresortní pracovní skupiny nedošlo ke shodě v dalších krocích. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020.  
 
 

6.3  Do rámce investiční podpory sociálního bydlení zahrnout také podporu 
upravitelných bytů umožňujících bezbariérové užívání. 
Gestor: MMR  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MMR: 
V rámci podprogramu Bytové domy bez bariér poskytuje MMR finanční prostředky ve formě účelové 
investiční dotace na realizaci projektů, jejichž cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu 
a na instalaci nového výtahu v domech, ve kterých instalován nebyl.  
 
Tabulka ukazuje vyčíslené parametry podprogramu Bytové domy bez bariér podpořené v roce 2018: 

parametr podprogramu Bytové domy bez bariér   počet (ks) 
vyčerpané 
prostředky v Kč

 

program 
Podpora 
bydlení 

Byt s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem 476 25.630.833 

Bytový dům s nově instalovaným výtahem 133 74.296.835* 

Bytový dům s novým bezbariérovým přístupem k výtahu 5 790.939* 

* Hodnoty jsou částečně odhadované, protože u akcí, v rámci kterých došlo k výstavbě výtahu  
i bezbariérového vstupu, nelze odlišit náklady na výtah a na vstup.  
 
Dále MMR každoročně poskytuje dotace na výstavbu nájemních bytů pro sociální bydlení podle 
podprogramu Podporované byty. Podprogram v roce 2018 obsahoval tři dotační tituly:  

- Pečovatelské byty jsou určené osobám starším 65 let a osobám se zdravotním postižením. 
Všechny pečovatelské byty musí být upravitelné. 
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- Vstupní byty jsou určeny osobám s nízkými příjmy a osobám žijícím v sociálně vyloučených 
lokalitách, rodinám s ohroženými dětmi a osobám s dalšími sociálními handicapy. 

- Komunitní dům seniorů – cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního 
nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich 
soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života 
na principu sousedské výpomoci. Komunitní dům seniorů musí splňovat technické 
parametry bezbariérového užívání staveb. Stavebně technické uspořádání všech bytů 
v Komunitním domě seniorů splňuje technické požadavky upravitelného bytu.  

 
Tabulka ukazuje počty bytů, na jejichž výstavbu byla v roce 2018 poskytnuta dotace z kapitoly MMR, 
podprogram Podporované byty: 

dotační titul 
počet zahájených  bytů 
v daném roce 

celkové finanční prostředky na 
zahájené byty v Kč

 

podprogram 
Podporované 
byty 

celkem 390 216.102.392 

Pečovatelské byty 224 127.428.033,11 

Vstupní byty 0 0 

Komunitní dům seniorů 81 27.696.645,30 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
6.4  Pokračovat v podpoře transformace ústavních zařízení pro osoby 
se zdravotním postižením, včetně zařízení, kde dosud transformace těchto ústavů 
nezačala. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Podpora transformace probíhá díky systémovému projektu MPSV Život jako každý jiný, a to skrze 
metodické a vzdělávací akce (metodické dny, konzultace, diskuzní setkání, semináře), dále kulaté 
stoly, osvětovou činnost a tvorbu analýz. V roce 2018 bylo realizováno 43 metodických dnů, 19 
seminářů, 5 diskuzních setkání a 17 konzultací na témata spojená s transformací sociálních služeb. 
Dále byly průběžně poskytovány konzultace telefonicky a emailem, a to zejména k transformačním 
plánům zařízení a k problematice Kritérií sociálních služeb komunitního charakteru a kritérií 
transformace a deinstitucionalizace. 
 
V roce 2018 MPSV pracovalo na tvorbě Akčního plánu přechodu od ústavní péče k podpoře 
v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního 
typu pro období 2019–2021. Pro tvorbu tohoto akčního plánu byla ustanovena Meziresortní 
skupina pro deinstitucionalizaci sociálních služeb. Akční plán je v současné době dopracováván 
a ve výsledné podobě bude předán vládě k informaci. Následně bude dokument dostupný 
na webových stránkách MPSV. 
 
Hlavní cíle akčního plánu: 

 Snižovat počty osob žijících v ústavních zařízeních 

 Transformace ústavních sociálních služeb 

 Podpora komunitních služeb tak, aby lidé mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí 

 Proces reformy psychiatrické péče, který výrazně dopadá na sociální služby 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
6.5  Připravovat vězněné osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním 
na jejich přechod do společnosti po ukončení výkonu trestu.  
Gestor: MSP – Vězeňská služba ČR 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MSP: 
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Vězeňská služba ČR má ve vybraných věznicích zřízeny specializované oddíly, které svou odbornou 
činnost přizpůsobují konkrétnímu postižení odsouzené osoby. Posláním specializovaných oddílů je 
omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti 
vykonávajících trest odnětí svobody a přispívat k ochraně společnosti po jejich návratu do občanského 
života. Skupinové a individuální činnosti a přístupy k odsouzeným osobám zařazeným 
do specializovaných oddílů je obecně uznávané jako účinné, humánní a etické, a které prokazatelně 
vede ke snížení rizikovosti odsouzeného, nebo k odstranění či redukci poruchy nebo jejích 
patologických projevů, nebo ke vzbuzení motivace ke změně dosavadních rizikových vzorců myšlení 
a chování (psychoterapie, terapeutické programy, včetně sestavení individuálního plánu apod.).  
 
Mezi metody odborného zacházení jsou zařazovány reedukace, kompenzace, rehabilitace 
a terapeutické přístupy. Zacházení s osobami umístěnými ve specializovaných oddílech směřuje do: 

- oblasti pracovní: např. pracovní činnost, pracovní terapie, nácvik pracovních dovedností 
a sebeobslužných činností; 

- oblasti vzdělávací: např. výchova ke zdraví, společenské chování a stravování, právní 
minimum, základy práce na počítači, všeobecně vzdělávací přehled; 

- oblasti speciálních potřeb: např. terapie, relaxace, nácvik sociálních a komunikačních 
dovedností, psychosociální rozvoj osobnosti, sociálně právní poradenství, konzultace 
s psychiatrem, psychologické poradenství, dluhové poradenství; 

- oblasti volné času: např. aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času, cvičení 
paměti. 

   
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Zajišťovat přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, dalším 
podpůrným komunitním službám a rezidenčním službám. 
 
6.6  Vytvořit materiálně technický standard sociálních služeb, který nastaví bazální 
prostředí (minimální hranici) pro poskytování sociálních služeb a bude podmínkou 
registrace těchto služeb.  
Gestor: MPSV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
V rámci systémového projektu Rozvoj systému sociálních služeb je realizována aktivita na podporu 
sociálních služeb pro osoby s PAS. Jedním z jejích výstupů je metodický dokument, který definuje 
materiálně-technické zajištění a personální zabezpečení sociálních služeb pro osoby s PAS a jinými 
pervazivními vývojovými poruchami, spojenými s chováním vyžadujícím vysokou míru podpory, 
a který byl v průběhu roku 2018 dokončen. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 

 
 
6.7  V rámci strategických dokumentů podporovat takové sociální služby pro osoby 
se zdravotním postižením, které jim umožní setrvat v domácím prostředí, coby 
prevence proti jejich umísťování v rezidenčních zařízeních (terénní služby 
pro jednotlivé cílové skupiny, zejména služby osobní asistence, pečovatelské, 
tlumočnické, průvodcovské a předčitatelské služby). Podporu zaměřit na dostatečné 
pokrytí celého území ČR včetně venkovských oblastí.  
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Finanční podpora sociálních služeb umožňujících setrvání klienta v přirozeném prostředí je 
deklarována jak v prioritách dotačního řízení MPSV pro kraje a hl. město Prahu na zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na rok 2019 
(https://www.mpsv.cz/files/clanky/33882/Principy_a_priority_dotacniho_rizeni_pro_kraje_a_hlavni_me

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33882/Principy_a_priority_dotacniho_rizeni_pro_kraje_a_hlavni_mesto_Prahu_pro_rok_2019.pdf
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sto_Prahu_pro_rok_2019.pdf), tak v dotačním řízení pro sociální služby s nadregionální či celostátní 
působností pro rok 2019 
(https://www.mpsv.cz/files/clanky/34609/Principy_a_priority_dotacniho_rizeni_v_oblasti_podpory_posk
ytovani_socialnich_sluzeb_s_nadregionalni_ci_celostatni_pusobnosti_pro_rok_2019.pdf). Podpora 
těchto služeb je i jednou z priorit investičního programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb“.  
 
Kontinuální a rostoucí dotační podporu těchto služeb lze ilustrovat tabulkou: 

Počty vybraných druhů sociálních služeb a výše dotace těmto službám v letech 2015–2017 

Rok 2015 2016 2017 

Druh služby Počet Dotace Počet Dotace Počet Dotace 

osobní asistence 208 262.145.606 Kč 204 285.664.131 Kč 197 396.453.753 Kč 

pečovatelská služba 635 695.326.914 Kč 632 778.405.183 Kč 632 1.079.498.127 Kč 

průvodcovské a 
předčitatelské služby 15 6.171.503 Kč 15 7.062.760 Kč 14 9.128.152 Kč 

tlumočnické služby 26 20.521.386 Kč 29 24.853.819 Kč 28 34.912.460 Kč 

Celkový součet 884 984.165.409 Kč 880 1.095.985.893 Kč 871 1.519.992.493 Kč 

 
V rámci Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období let 2016–2025 je podpora péče klientů 
v jejich přirozeném prostředí přímo zakotvena ve Strategickém cíli A: Zajistit přechod 
od institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném 
prostředí. 
 
V roce 2018 byla dále dopracována a do schvalovacího procesu zaslána Strategie přípravy 
společnosti na stárnutí 2018–2022. Tato strategie bude mimo jiné obsahovat konkrétní opatření, která 
podpoří neformální péči v rodině a zaměří se na postavení neformálních pečujících. Součástí strategie 
bude i důraz na rozvoj dlouhodobé péče a na dostupnější sociální služby. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
6.8  Vypracovat a realizovat individuální projekt MPSV zaměřený na podporu 
transformace sociálních služeb a komunitních služeb. Jeho kontrola bude řízena dle 
nastavení ESF. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV realizuje od 01.01.2016 do 31.03.2019 projekt Život jako každý jiný, který je zaměřený 
na podporu transformace sociálních služeb a sociálních služeb komunitního typu. V současné době 
probíhají jednání o prodloužení realizace tohoto projektu do června 2020. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Zajištovat financování sociálních služeb, které reflektují potřeby osob 
se zdravotním postižením. 
 

6.10  Na základě analytické studie o změně financování sociálních služeb připravit 
návrh odpovídající právní úpravy financování sociálních služeb.  
Gestor: MPSV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Na základě interních analýz i poznatků z praxe připravilo MPSV v roce 2018 návrh změny financování 
sociálních služeb který je počátkem roku 2019 promítnut do návrhu novely zákona o sociálních 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33882/Principy_a_priority_dotacniho_rizeni_pro_kraje_a_hlavni_mesto_Prahu_pro_rok_2019.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/34609/Principy_a_priority_dotacniho_rizeni_v_oblasti_podpory_poskytovani_socialnich_sluzeb_s_nadregionalni_ci_celostatni_pusobnosti_pro_rok_2019.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/34609/Principy_a_priority_dotacniho_rizeni_v_oblasti_podpory_poskytovani_socialnich_sluzeb_s_nadregionalni_ci_celostatni_pusobnosti_pro_rok_2019.pdf
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službách. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb mají být dle návrhu novely mandatorním 
výdajem státního rozpočtu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 

 
 

Cíl: Podporovat vzdělávání a rozvoj pracovníků působících v systému 
sociálních služeb při poskytování podpory a pomoci osobám se zdravotním 
postižením. 
 
6.14  Podporovat vzdělávání pracovníků v sociálních službách a na obcích formou 
projektů financovaných z fondů EU.  
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV realizuje 2 projekty, v jejichž rámci probíhají semináře, workshopy, konference a studijní cesty, 
jejichž smyslem je vzdělávání sociálních pracovníků napříč resorty, sdílení dobré praxe a inovací 
v oblasti sociální práce. Jedná se o projekty Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 
práce a Systémová podpora sociální práce v obcích. 
 
MPSV dále akredituje v souladu se zákonem o sociálních službách vzdělávací programy dalšího 
vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, některé jejich vedoucí 
pracovníky a dále pro tzv. neformální pečovatele. V roce 2018 bylo akreditováno 804 těchto programů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
6.15  Podporovat zázemí pro výkon sociální práce na obcích, zejména se zvláštním 
zřetelem na potřeby osob se zdravotním postižením. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV realizuje projekt Systémová podpora sociální práce v obcích. Na tento projekt bylo v roce 2018 
navázáno 15 individuálních projektů spolupracujících obcí v několika krajích ČR, čímž došlo 
ke zvýšení počtu sociálních pracovníků o 2–4/obec, a to podle její velikosti. Zvýšení počtu sociálních 
pracovníků znamená zvýšení dostupnosti sociální práce, tj. i pro osoby se zdravotním postižením. 
Dále MPSV podporuje výkon sociální práce dotací formou příspěvku na výkon sociální práce, v roce 
2018 činila celková částka podpory 400 mil. Kč. Příspěvek se poskytuje od roku 2015. Výsledkem je 
stabilizace a případně navýšení počtu sociálních pracovníků.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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7. Osobní mobilita 
 
Podkladem pro sedmou kapitolu je článek 20 Úmluvy, který stanovuje závazek přijímání opatření 
k zajištění osobní mobility osob se zdravotním postižením s maximální možnou mírou nezávislosti. 
 
Kvalitu života a možnost integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti významně ovlivňuje 
používání různých druhů a typů vhodných pomůcek, které napomáhají nejen zlepšení sebeobsluhy, 
soběstačnosti a orientace, ale prostřednictvím kterých se tyto osoby mohou zúčastňovat různých 
forem vzdělávání nebo se zapojit do pracovního procesu. Je proto třeba podporovat jejich výrobu 
a další vývoj a samozřejmě také jejich finanční dostupnost.  
 
Druhým cílem této oblasti je zvýšení bezpečnosti lidí se zdravotním postižením při pohybu 
na komunikacích, k čemuž slouží osvětové aktivity.   
 
 

Cíl: Zajistit přístup ke kvalitním kompenzačním pomůckám, zdravotnickým 
prostředkům, podpůrným technologiím a k různým formám asistence a učinit 
je finančně dostupnými. 
 

7.1  Dohlížet v rámci své působnosti na zajištění finanční dostupnosti 
zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním postižením.  
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Nová právní úprava zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zajišťuje širokou 
dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady 
do systému veřejného zdravotního pojištění. Kategorizační strom a individuálně zhotovované 
zdravotnické prostředky jsou nově zařazeny v přílohách zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jednou za půl 
roku jako tomu bylo doposud. Zároveň se do kategorizačního stromu doplňují nové skupiny produktů, 
které se dosud nehradily vůbec nebo jen ze 75 %. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 
zajištuje finanční dostupnost zdravotnických prostředků a kategorizační strom bude pravidelně 
aktualizován. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
7.2  V rámci dotačních programů podporovat rozvoj půjčoven zdravotnických 
prostředků pro osoby se zdravotním postižením za účelem zlepšení jejich dostupnosti. 
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 byl prostřednictvím MZ finančně podpořen servis kompenzačních pomůcek a jejich 
půjčování v pobočkách Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
7.3  Dohlížet v rámci své působnosti na zajištění dostupnosti zvláštních pomůcek 
pro osoby se zdravotním postižením.  
Gestor: MPSV  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 301/2017 Sb.), a vyhlášky č. 388/2011 
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Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 408/2017 Sb.) zvýšila dostupnost některých 
zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým 
či zrakovým postižením nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením. Účinnost novely je 
od 01.01.2018.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
7.4  Podporovat vývoj a výrobu kompenzačních pomůcek, zdravotnických 
prostředků a podpůrných technologií pro osoby se zdravotním postižením.   
Gestor: MPO 
Termín: průběžně  
 
PLNĚNÍ MPO: 
V současné době je podpora podnikatelů tedy i výrobců zdravotnických prostředků poskytována 
prostřednictvím Operačního programu pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je 
v gesci MPO. 
 
MPO usiluje jak o udržení notifikovaných osob, tak o ulehčení situace českým výrobcům 
zdravotnických prostředků. Situaci aktivně konzultuje s předními českými výrobci, oborovými 
organizacemi a dalšími dotčenými subjekty s cílem zjistit jejich potřeby, aby zůstali v rámci Evropské 
unie maximálně konkurenceschopní a aby se nárůst nákladů na plnění nové směrnice (Medical 
Device Regulation), která zpřísňuje požadavky jak na samotné výrobce zdravotnických pomůcek, ale 
i na notifikované osoby (zkušebny), které mají kontrolovat bezpečnost i účinnost zdravotnických 
prostředků, nepodepsal na konečné ceně zdravotnických výrobků. MPO tuto situaci řeší již 
dlouhodobě, a to i dotacemi. V rámci programu Poradenství byla připravena výzva pro malé 
a střední podniky, u které je možné uplatňovat náklady na získání certifikátů u českých 
i zahraničních notifikovaných osob. Výrobci si tak mohou zaplatit odborníka, který jim připraví 
podklady pro certifikaci nebo provede předaudit. Druhým programem podpory je Trend, který je 
možné využít při vývoji nových produktů.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 

Cíl: Zvýšit bezpečnost osob se zdravotním postižením při pohybu 
na komunikacích.  
 
7.5  Prostřednictvím osvětové kampaně upozorňovat na bezpečnost osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace jako účastníků silničního provozu. 
Gestor: MD 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MD: 

 Pracovní listy pro výuku dopravní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 
edukativní materiál z oblasti dopravní výchovy pro žáky ve věku 6 – 13 let pro žáky s lehkým 
mentálním postižením 

 Besedy pro osoby s tělesným postižením + jejich asistenty – kontaktní osvětové akce 
realizované každoročně průřezově v krajích ČR 

 Dopravní soutěž pro ZŠ praktické – pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
(Karlovarský kraj) 

 Přednáška/beseda pro děti ze speciálních základních škol + jejich asistenty a pedagogy – 
specifika pohybu v silničním provozu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
(Královehradecký kraj) 

 Seminář pro SONS – specifika bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením v silničním 
provozu (Zlínský kraj) 

 Přednáška pro osoby s duševním onemocněním – zásady bezpečného chování v silničním 
provozu (Zlínský kraj) 
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 Dopravní soutěž mladých cyklistů pro sluchově handicapované a neslyšící děti ZŠ (Zlínský 
kraj) 

 Odborná spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu s MŠ a ZŠ pro děti se zrakovým 
postižením + děti s vadami řeči (Plzeňský kraj) 

 „Rallye Azimut Handicap“ – automobilový orientační závod pro smíšené posádky občanů 
s tělesným postižením; akce BESIP + Svaz tělesně postižených (Plzeňský kraj) 

 Interaktivní beseda pro žáky ZŠ s vadami řeči a mentálním postižením o správném chování 
v silničním provozu (Praha) 

 Spolupráce s dětskou psychiatrií v Havlíčkově Brodě – téma bezpečného pohybu dětí 
v dopravním prostředí (chodec, cyklista) – (kraj Vysočina) 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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8. Přístupnost informací a veřejných služeb 
 
Článek 21 Úmluvy Svoboda projevu a přístup k informacím, ze kterého vychází tato kapitola, deklaruje 
právo na svobodný projev a právo na svobodu vyhledávat, rozšiřovat a přijímat informace a myšlenky, 
a to prostřednictvím formy a komunikace dle vlastního výběru.  
 
Aby byl naplňován cíl zpřístupnění veřejné správy a veřejných služeb lidem se zdravotním postižením, 
je třeba vytvářet nové a upravovat stávající elektronické služby veřejné správy tak, aby byly plně 
přístupné lidem se zdravotním postižením. Za tímto účelem je úkolem MV provádět pravidelnou 
analýzu přístupnosti služeb veřejné správy. Dále je třeba provádět v této oblasti osvětu i mezi dalšími 
institucemi veřejné správy.  
 
 

Cíl: Zajistit v maximální možné míře přístup k informacím a službám veřejné 
správy na rovnoprávném základě také osobám se zdravotním postižením. 
 

8.2  Nastavit a implementovat nový národní rámec přístupnosti informací veřejné 
správy. 
Gestor: MV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MV: 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru byla do právního řádu České 
republiky plně transponována 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; uvedený zákon nabyl účinnosti 
dne 09.04.2019. 
 
MV má dlouhodobě v plánu při následné úpravě zákonů týkajících se výkonu spisové služby 
do právního řádu zahrnout povinnost přístupnosti digitálních dokumentů veřejnoprávních původců, 
avšak doposud nedošlo k finalizaci prací na novém zákoně o archivnictví a spisové službě. Nicméně 
k samotné přístupnosti digitálních dokumentů inklinuje dlouhodobá právní úprava, která 
veřejnoprávním původcům stanoví jako výstupní formáty digitálních dokumentů také formáty typu 
PDF/a, které při striktním splnění příslušného technického standardu jsou obecně přístupné. Navíc se 
stále více ve veřejné správě využívá metodika Sedmero zásad pro tvorbu přístupných dokumentů, 
která dává veřejnoprávním původcům jasné instrukce, jaké základní technické principy mají 
u digitálního dokumentu být naplněny, aby byl přístupný a čitelný s pomocí asistivních technologií.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno ke dni 09.04.2019. 
 
 

8.4  Vypracovat metodiku pro tvorbu informačních materiálů a textů veřejné správy 
přístupných ve snadno čitelné a srozumitelné formě (easy-to-read) nejen pro osoby 
se sníženou schopností vnímání informací. 
Gestor: MV, MPSV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MV: 
MV ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zejména osoby s mentálním postižením a jejich zájmy, 
zpracovalo podrobnou metodiku snadno srozumitelného a čitelného textu určenou pro veřejnou 
správu. Metodika vychází z principů uvedených v příslušné evropské metodice a z jejích technických 
doporučení. Obsahem metodiky jsou i návodná pravidla pro zpracování zjednodušených textů, tzv. 
easy-to-read. Smyslem pravidel je usnadnit osobám s mentálním či sluchovým postižením, seniorům 
a dalším jejich rozhodování, umožnit vyřizování osobních záležitostí a orientovat se v různých 
životních situacích. Tuto metodiku nyní projednává Odborná skupina VVZPO pro přístupnost veřejné 
správy a veřejných služeb a po schválení touto odbornou skupinou bude metodika zveřejněna 
a rozeslána k využití úřadům. Přílohou této metodiky je také několik vzorových karet agend, které 
pomocí piktogramů a srozumitelných symbolik ukazují, co se má v dané agendě dělat. Tento způsob 
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piktogramizace je vhodný zejména pro osoby s mentálním postižením. Do budoucna bude vhodné 
použití této metodiky v rámci resortů při plnění jejich agendy. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
V rámci systémového projektu Život jako každý jiný MPSV jsou spravovány webové stránky 
www.trass.cz. Na nich byla ve sledovaném období aktualizována sekce Informace ve snadném čtení 
http://www.trass.cz/index.php/snadne-cteni/. Zde jsou zveřejňovány texty ve snadném čtení týkající se 
důležitých životních situací (aktuálně je zveřejněno 26 textů). Texty jsou vytvářeny s odborníky 
pro easy-to read ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno.  
 
 

8.5  V praxi prověřit možnost uplatnění technických prostředků pro automatizované 
rozpoznávání řeči a přepis mluveného slova do textu pro komunikaci osob 
se sluchovým postižením s veřejnou správou a poskytovateli veřejných služeb. 
Gestor: MV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MV: 
Tento úkol byl obecně splněn v rámci aktivit projektu "KA13 asistivní technologie" realizovaném 
MPSV. Ukázalo se, že z praktického hlediska a vzhledem ke stále nedostatečné preciznosti 
automatického přepisu a automatického překladu do českého znakového jazyka nelze obecně 
automatizační technologie využít. Nicméně v poslední době se rozmáhá využívání online služeb 
při tlumočení do znakového jazyka a při přepisu textu pro osoby se sluchovým postižením. Takové 
online služby lze považovat spíše za doplňkové, nicméně v reálu možné a již v mnoha situacích 
nasazené. Odborníci MV na přístupnost veřejné správy dlouhodobě na této věci spolupracují 
i s komerčním sektorem, kupříkladu s Českou bankovní asociací, s Českým telekomunikačním 
úřadem, MPO a dalšími institucemi, které mají ve své gesci nebo za své členy komerční subjekty, 
u kterých je taková služba vhodná. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 

8.7  Vytvářet elektronické služby veřejné správy s ohledem na využitelnost 
a přístupnost také pro osoby se zdravotním postižením a provádět úpravu stávajících 
elektronických služeb státu. 
Gestor: MV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
Tento úkol kontinuálně řeší a koordinuje Odborná skupina VVZPO pro přístupnost veřejné správy 
a veřejných služeb.  
 
Zasazování přístupnosti do služeb veřejné správy se věnuje zejména Odbor hlavního architekta MV, 
a to v rámci možností zpracovávání, udržování a realizace architektury eGovernmentu v prostředí 
veřejné správy, ale i při vytváření koncepčních a metodických dokumentů.  
 
Zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se bude realizovat na základě 
požadavků obsažených v příslušných evropských normách. Tímto postupem bude zajištěno, že 
internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů budou zcela v souladu s evropskými 
požadavky. Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací (např. portálu veřejné správy) byla 
kromě jiného upravena ve spolupráci se SONS, čímž došlo zároveň k otestování využitelnosti 
a přístupnosti osobám se zrakovým postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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8.8  Provádět metodickou a osvětovou činnost v oblasti přístupnosti informací. 
Gestor: MV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
Odbor hlavního architekta MV zajistil, aby se problematika přístupnosti informací a služeb 
a požadavků lidí se zdravotním postižením zahrnula do programu Digitální Česko – konkrétně pak 
do zásad, opatření a principů uvedených v Informační koncepci České republiky. Vzhledem 
k závaznosti této koncepce pro všechny orgány veřejné správy a vzhledem k zákonné povinnosti 
uvést svoje systémy a architekturu do souladu s touto koncepcí pro každý úřad, bude zajištěno 
obecné naplňování zásady přístupnosti i v jednotlivých úřadech. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
8.9  Zanalyzovat stávající služby a zlepšit podmínky v oblasti přístupnosti služeb 
veřejné správy a veřejných garantovaných služeb (governance accessibility). 
Gestor: MV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MV: 
Problematika přístupnosti informačních systémů a portálů a služeb a naplnění technických a věcných 
požadavků osob se zdravotním postižením se nově posuzuje i při posuzování žádostí o schválení 
realizace projektu podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 
Související otázky jsou nově od roku 2018 součástí formulářů Odboru hlavního architekta MV 
pro vydání stanoviska, které musí předložit všichni realizátoři ICT projektů splňujících zákonnou 
podmínku souhlasného stanoviska Odboru hlavního architekta MV. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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9. Život v rodině 
 
Devátá kapitola vychází z článku 23 Úmluvy, který pojednává o manželství, rodině, rodičovství 
a osobních vztazích. 
 
Rodina je nejlepším a nejpřirozenějším prostředím pro výchovu dětí. Opatření této kapitoly jsou proto 
zaměřena na podporu aktivit, jejichž účelem je zvýšení zájmu žadatelů o svěření dítěte se zdravotním 
postižením do pěstounské péče včetně žadatelů se zdravotním postižením.  
 
Pozornost je třeba věnovati i mladým lidem se zdravotním postižením, kteří opouštějí institucionální 
zařízení, a to podporou jejich samostatného života.  
 
V rámci systému pomoci obětem domácího násilí je nutné věnovat zvýšenou pozornost rovněž 
osobám se zdravotním postižením, neboť jsou často vůči zneužívání v rodině, komunitě nebo 
ústavech bezbranné.  
 
 

Cíl: Podporovat samostatný život a život v rodině osob se zdravotním 
postižením. 
 

9.1  V oblasti sociálně-právní ochrany dětí podporovat činnosti zaměřené 
na zvýšení zájmu žadatelů o osvojení nebo svěření dítěte se zdravotním postižením 
do pěstounské péče. Rozvíjet respitní péči pro pěstouny, specifické formy pěstounské 
péče na přechodnou dobu a další programy na podporu návratu dítěte se zdravotním 
postižením do původní rodiny.   
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Realizace opatření probíhala v roce 2018 prostřednictvím individuálního projektu MPSV s názvem 
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.  
 

1) Klíčová aktivita 1 Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí  
Cílem je podpora síťování služeb pro práci s dětmi a rodinami spolupracujícími s orgány sociálně-
právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) tak, aby její součástí byly služby preventivního charakteru. 
Probíhá na území 11 krajů a vybraných obcí s rozšířenou působností (v roce 2018 124). Pro každé 
pilotní pracoviště OSPOD na úrovni obecního úřadu a krajského úřadu je k dispozici tzv. síťař. 
Ve většině lokalit probíhala tvorba a realizace lokální strategie síťování. Část lokálních síťařů 
postoupila do fáze tvorby analýzy lokální sítě služeb a reálného modelu minimální sítě služeb 
na úrovni obcí, kde by měla být věnována pozornost i dětem se zdravotním postižením.  
 
V oblasti preventivních služeb byly v roce 2018 zahájeny přípravné fáze na Modelu optimálního 
vymezení preventivních služeb na podporu rodiny, který bude obsahovat definici preventivních služeb, 
popis, metody práce a návrh jejich ukotvení ve stávajícím systému péče o ohrožené děti, a to včetně 
zajištění jejich financování.  
 
V roce 2018 byly na základě Analýzy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené rodiny a děti 
vytipovány okruhy inovativních služeb, které nejsou poskytovány v režimu zákona o sociálních 
službách, nejsou v českém prostředí legislativně ukotveny, mají nadresortní charakter a zároveň 
nemají jednoznačné možnosti financování. Záměrem je vytvořit odbornou publikaci Inovace v práci 
s ohroženými dětmi a jejich rodinami, která bude zahrnovat Metodický manuál jednotlivých 
inovativních služeb a Komplexní přehled inovativních služeb. Při rozvoji inovativních služeb je 
pamatováno i na zdravotně sociální služby pro děti a rodiče, u nichž dochází ke kombinaci 
zdravotního a sociálního znevýhodnění.  
 

2) Klíčová aktivita 4 Rozvoj náhradní rodinné péče  
Záměrem této aktivity je profesionalizace pěstounské péče a zefektivnění procesu zprostředkování 
náhradní rodinné péče. Do aktivity je zapojeno 8 krajů. Jedním z výstupů bylo vytvoření strategie 
oslovování potenciálních zájemců o náhradní rodinnou péči zejména ve vztahu k dětem 
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se specifickými potřebami. Nyní probíhají jednání důležitá pro samotné zahájení informační 
a náborové kampaně, která bude realizována primárně na regionální úrovni. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
9.2  Zajistit odbornou přípravu žadatelů tak, aby se mohli stát osvojiteli nebo 
pěstouny vhodnými k přijetí dítěte se zdravotním postižením do rodiny. Zabezpečit 
dostupnost specializované poradenské činnosti pro rodiče a osoby, kterým bylo 
svěřeno dítě se zdravotním postižením do péče.  
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Opatření je plněno prostřednictvím individuálního projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, jehož součástí je dílčí aktivita „Návrh kritérií kvality příprav 
na přijetí dítěte do pěstounské péče nebo osvojení a dalšího vzdělávání pěstounů“, v rámci níž je 
tvořen návrh kritérií kvality příprav žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a dalšího 
vzdělávání pěstounů.  
 
V roce 2018 se uskutečnilo několik pracovních zahraničních cest odborného týmu zaměřených 
na zmapování modelů zprostředkování náhradní rodinné péče, způsoby přípravy budoucích pěstounů 
a osvojitelů, proces zprostředkování náhradní rodinné péče dětem se specifickými potřebami 
a na fungování systému další podpory pěstounů v zahraničních zemích.  
 
V roce 2018 byla dokončena Analýza kvality vzdělávání žadatelů o náhradní rodinnou péči a byl také 
rozvíjen systém následného vzdělávání žadatelů, tzv. Program PRIDE (Parent Resources for 
Information, Development and Education). Pro stávající lektory tohoto typu přípravy byla realizována 3 
dvoudenní školení v modulech následného vzdělávání náhradních rodičů a byla jim zajištěna 
bezplatně supervize v rozsahu minimálně 1x ročně. Probíhala i tvorba Příručky pro následné 
vzdělávání příbuzenských pěstounů PRIDE. Tato příručka byla v průběhu roku 2018 také pilotně 
ověřována.  
 
Pěstouni mají právo na poskytnutí podpory a odborné pomoci při péči o svěřené dítě. Tato podpora 
(tzv. doprovázení), jim je poskytována na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče. 
Financování je zajištěno výplatou státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který čerpají 
doprovázející subjekty (příspěvek ve výši 48.000 Kč za kalendářní rok).  
 
Čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče v letech 2013–2018 

Rok Čerpáno Počet doprovázených pěstounů 

2013  290.712.000     10.048 

2014 450.408.000     11.293 

2015 481.412.000     12.068 

2016 521.472.000     12.542 

2017 533.836.000 12.882 

2018 549.081.948 13.094 

 
Pozitivním trendem v ČR díky realizaci řady systémových změn je to, že se zvyšuje počet dětí 
svěřených do náhradní rodinné péče, zatímco počet dětí svěřených do péče ústavních zařízení klesá, 
včetně dětí se zdravotním postižením (viz níže uvedené tabulky).  
 
Počet dětí umístěných v náhradní rodinné péči v letech 2011–2018 

 

Pěstounská 
péče 

Pěstounská péče na 
přechodnou dobu 

Poručenství 
s osobní péčí 
poručníka 

Svěření dítěte 
do péče jiné 
osoby 

Celkem dětí 
v náhradní 
rodinné péči 

2011 7.170 1 2.648 4.738 14.557 

2012 7.448 15 2.766 4.941 15.170 
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2013 7.595 33 2.764 4.901 15.293 

2014 9.771 302 3.005 4.452 17.530 

2015 10.380 543 3.076 4.152 18.151 

2016 10.922 540 3.013 4.161 18.363 

2017 11.362 605 3.032 4.263 19.262 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za léta 2011–2017  
 
Počet dětí v péči pobytových zařízení pro péči o děti v letech 2011–2017   

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
9.3  Realizovat programy na podporu samostatného života mladých lidí 
se zdravotním postižením, kteří opouštějí po nabytí zletilosti či po ukončení přípravy 
na budoucí povolání institucionální zařízení. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně  
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Na tuto oblast se zaměřuje individuální projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-
právní ochrany dětí, klíčová aktivita 1 Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 
která pamatuje i na potřebu rozvoje sítě služeb obecně pro mladé lidi opouštějící náhradní péči, a to 
jak institucionální, tak i náhradní rodinou péči.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 

Cíl: Předcházet možnému násilí na osobách se zdravotním postižením.  
 
9.4  V rámci systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím v návaznosti 
na plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2015–2018 věnovat zvýšenou pozornost rovněž osobám se zdravotním postižením; 
zaměřit se také na prevenci a osvětu v této oblasti. 
Gestor: MPSV, MZ, MŠMT, MV, MLP, MSP 
Termín: průběžně 
 

                                                 
[1]

 Zdroj: Statistická ročenka školství http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
[2]

 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky; v dětských domovech pro děti do 3 let věku bývají umisťovány též děti 
starší 3 let, a to až do věku zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku; věkovou strukturu umístěných dětí z dostupných 
statistických údajů nelze zjistit 
[3]

 Zdroj: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí za roky 2011–2017 
[4]

 Zdroj: Roční výkazy o výkonu sociálně právní ochrany dětí za roky 2011–2016, stav k 31.12. sledovaného roku.  

 Děti 
umístěné ve 
školských 
zařízeních

[1]
 

Děti umístěné v 
dětských 
domovech pro 
děti do 3 let 
věku

[2]
 

Děti umístěné v 
domově pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

[3]
 

Děti umístěné  
v zařízení pro děti 
vyžadující 
okamžitou pomoc 

[4]
 

Celkem dětí 
v ústavní 
péči 

2011 7.150 1.428 834 995 10.407 

2012 6.941 1.397 769 1.020 10.127 

2013 6.549 1.233 646 1.088 9.516 

2014 6.495 1.213 577 1.259 9.544 

2015 6.482 1.174 538 778 8.972 

2016 6.500 1.037 595 629 8.761 

2017 6.345  922 447 720 8.434 
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PLNĚNÍ MLP: 
V roce 2018 probíhalo celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015–2018 a příprava navazujícího strategického dokumentu. 
Připravovaný Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022 
bude jako průřezovou prioritu zohledňovat postavení osob čelících vícečetné diskriminaci. Zvláštní 
důraz na postavení těchto osob se promítl např. do opatření směřujících ke vzdělávání profesí, které 
nejčastěji přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí či do opatření 
směřujících k zajištění dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro oběti tohoto násilí.  
 
Odbor rovnosti žen a mužů se také podílí na přípravě stávajícího finančního období Norských a EHP 
fondů, konkrétně programu Human Rights, Roma Inclusion and Domestic and Gender-based 
Violence. Jednou z programových podoblastí je také domácí a genderově podmíněné násilí. V rámci 
připravovaných výzev v této oblasti bude specifická pozornost věnována zvlášť zranitelným skupinám 
osob, včetně osob se zdravotním postižením. MF ve spolupráci s ÚV ČR v současnosti připravuje 
výzvy zaměřené na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, přičemž zohlednění 
specifických potřeb osob se zdravotním postižením by mohlo být jedním z hodnotících kritérií 
pro posuzování předložených projektů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.   
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Prostřednictvím dotací MPSV podporuje celou řadu sociálních služeb určených na pomoc obětem 
domácího a genderově podmíněného násilí, vč. celorepublikové služby „telefonická krizová pomoc“ 
pro převažující cílovou skupinu oběti domácího násilí, kterou podporuje jako službu s celostátní 
působností.  
 

Přehled služeb pro oběti domácího násilí      

  

Druhy sociálních služeb 

2016 2017 2018 

Celkový 
počet  Kapacita 

Celkový 
počet  Kapacita 

Celkový 
počet  Kapacita 

telefonická krizová pomoc 16 9.300 16 9.302 16 9.302 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb     

   
V roce 2018 probíhaly práce na novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí této novely je i rozšíření celé řady sociálních služeb o problematiku 
péče o oběti genderově podmíněného násilí jako o jednu z cílových skupin osob. 
 
V rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost „Sociální bydlení – metodická a informační 
podpora v oblasti sociálních agend“ probíhá příprava metodiky „Sociální práce v sociálním bydlení“, 
jejímž cílem je připravit pro sociální pracovníky na obcích nástroj, který jim umožní poskytnout 
podporu i v těch případech klientů a rodin, kde zatím chyběla možnost významným způsobem 
nepříznivou sociální situaci řešit. Metodika bude obsahovat i kapitoly, věnované metodice řešení 
bytové nouze osob se zdravotním postižením a seniorů, vč. domácího násilí. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MSP: 
MSp se podílí na činnosti Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, kde má stálou 
zástupkyni. Aktivně se zúčastňuje debat na uvedená témata, včetně vystoupení přizvaných expertů 
z řad MSp odpovědných za konkrétně řešenou oblast.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
MŠMT má zpracované Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
s přílohou zaměřenou na oblast domácího násilí, která byla vytvořena ve spolupráci s NÚV: 
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny. Příloha 
představuje domácí násilí, jeho aspekty a účinná či neúčinná primárně preventivní působení 
ve školním prostředí. Současně odkazuje na platnou legislativu a poskytuje přehled organizací, 
literatury a webových stránek, kde lze případně nalézt pomoc. 
 
MŠMT na rok 2018 vyhlásilo dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového 
chování, na které ze svého rozpočtu vyčlenilo cca 20 mil. Kč. Dotace byly poskytovány na projekty 
individuální, jejichž příjemci byly školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace a projekty 
krajské. Tematickou prioritou na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování 
na rok 2018 pro krajské projekty bylo Bezpečné klima ve školách.  
 
V roce 2018 byl realizován akreditovaný vzdělávací program Využití filmu Zuřivec – prevence 
domácího a gender podmíněného násilí na školách.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MV: 
Průběžně byla věnována zvýšená pozornost ohroženým osobám z řad seniorů a osob zdravotně 
postižených, a to zejména při školení policistů, kde jsou posluchači upozorňováni na specifika 
takových případů (doporučení pro komunikaci s ohroženou osobou, řešení situací spojených 
s vykázáním apod.). O těchto specifických případech bylo rovněž diskutováno v rámci setkání 
interdisciplinárních týmů.  
 
MV v roce 2018 pokračovalo v realizaci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů 
se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami 
a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Podpořené projekty byly zaměřeny na terapeutickou 
práci s násilnými osobami a osobami nezvládající agresi ve vztazích. Výstupy projektů spočívají 
především v realizaci poradenství a terapeutických programů zaměřených na zvládání agrese 
a vzteku, ale také v tvorbě metodiky, instrukčních a informačních letáků, v uskutečnění preventivně-
informační kampaně a v realizaci kulatých stolů či pořádání konferencí a seminářů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ vypracovalo Manuál pro lékaře Domácí násilí a genderově podmíněné násilí. Manuál je uveřejněn 
na webových stránkách MZ. Dále se MZ podílelo na podpoře projektu Pilotní sběr dat v souvislosti 
s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví, který zajišťuje organizace 
proFem  – Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí o.p.s. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 

 
9.5  Podporovat osvětové aktivity zaměřené na prevenci násilí na osobách 
se zdravotním postižením v zařízeních institucionální péče. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
V rámci systémového projektu Život jako každý jiný, který realizuje MPSV, se v roce 2018 uskutečnilo 
diskuzní setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb k tématu „Násilí v sociálních službách“. 
V rámci téhož projektu dále v roce 2018 zahájila činnost pracovní skupina, která započala práci 
na vytvoření metodického pokynu k tématu násilí v sociálních službách. V roce 2018 byl dokončen 
první návrh teoretické části pokynu. Část metodického pokynu bude zpracována v easy-to-read 
formátu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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10. Vzdělávání a školství 
 
Desátá kapitola reflektuje článek 24 Úmluvy, který je zaměřen na uznávání práva osob se zdravotním 
postižením na vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními.  
 
Primárním cílem opatření této kapitoly je uplatňování principu inkluzivního vzdělávání. V základním 
a středním stupni vzdělávání je nutné umožnit každému dítěti vzdělávání ve škole hlavního 
vzdělávacího proudu v místě jeho bydliště. S tímto cílem souvisí rovněž postupné přetváření 
stávajícího systému škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 
a rozšíření jejich působnosti směrem ke školám hlavního vzdělávacího proudu, kterým by 
měly poskytovat odborné, metodické, didaktické a technické zázemí. 
 
Dosažení vysokoškolského vzdělání je pro absolventy se zdravotním postižením klíčové z hlediska 
jejich vyšší možnosti pracovního uplatnění. Opatření této kapitoly proto také směřují k zajištění 
financování nákladů vysokých škol, které zpřístupňují studium lidem se specifickými potřebami. 
 
 

Cíl: Pokračovat v systému inkluzivního vzdělávání. 
 

10.1  Připravit a přijmout koncepci, která zahrne výčet úkolů a opatření potřebných 
pro lepší přístupnost škol tzv. hlavního vzdělávacího proudu na všech stupních 
vzdělávání i pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Pravidelně 
vyhodnocovat plnění koncepce a monitorovat vzdělávací podmínky dětí, žáků 
a studentů se zdravotním postižením ustanovenou pracovní komisí složenou 
ze zástupců MŠMT, NRZP, VVZPO, ČŠI. 
Gestor: MŠMT 
Termín: 31. 12. 2015, poté průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením se pravidelně vyhodnocují. 
V průběhu roku 2018 probíhala ve spolupráci s NÚV rozsáhlá analýza společného vzdělávání, jejíž 
výstupy budou k dispozici v roce 2019. Zjišťovány byly změny v počtech žáků s jednotlivými 
diagnostickými kategoriemi obecně, ale i v různých typech škol, přírůstky a úbytky žáků 
se zkoumanými diagnózami a distribuce těchto žáků mezikrajově v průběhu několika posledních let 
tak, aby mohla být odhalena specifika jednotlivých krajů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Částečně plněno. Doposud nebylo realizováno vytvoření pracovní 
komise, kterou toto opatření předpokládá.  

 
 
10.4  Trvale věnovat zvláštní pozornost vzdělávání dětí, žáků a studentů s lehkým 
mentálním postižením s cílem odstranit dřívější takřka výlučné vzdělávání těchto žáků 
ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. K tomu 
každoročně zveřejnit statistiku účasti této skupiny dětí, žáků a studentů ve všech 
druzích a typech škol. 
Gestor: MŠMT 
Termín: 31. 12. 2015, poté průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
MŠMT každoročně zveřejňuje Statistickou ročenku školství – výkonové ukazatele, která podává 
mj. informace o počtech dětí, žáků a studentů s lehkým mentálním postižením ve všech druzích 
a typech škol. Ve školním roce 2017/2018 bylo v běžných základních školách vzděláváno celkem 
4.037 žáků s lehkým mentálním postižením, oproti školnímu roku 2016/2017 se jedná o nárůst 
o 257 žáků.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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10.8  Přijmout závazné „standardy“ činnosti školských poradenských zařízení 
pro žáky se zdravotním postižením a zajistit jejich realizaci v každém školském 
poradenském zařízení, např. formou akreditací či licencí daného pracoviště 
na stanovenou dobu. Zajistit dostatečné kapacity školských poradenských zařízení 
v souladu se standardy školských poradenských zařízení. 
Gestor: MŠMT 
Termín: Vytvořit standardy – 31. 12. 2018, Zajistit kapacity – 01. 09. 2019 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Od 01.09.2016 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a ŠPZ, ve znění pozdějších předpisů, která v přílohách 1 – 3 upravuje standardní 
činnosti pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center (dále jen „SPC“) 
a škol v oblasti poradenství a zavádí přílohu č. 4, jež vymezuje standardní činnosti pedagogických 
a dalších pracovníků zajišťujících poradenské služby ve školských poradenských zařízeních.  
 
V roce 2018 nedošlo k novelizaci výše uvedené vyhlášky, ale byl zpracováván dokument Jednotná 
pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školách a ŠPZ v rámci projektu KIPR (Kvalita-
Inkluze-Poradenství-Rozvoj), jehož cílem je zkvalitnění poskytovaných poradenských služeb, a to 
vymezením základních požadavků na služby a provoz ŠPZ za účelem sjednocení služeb různých 
poskytovatelů. Jeho součástí je obecný, diagnostický, personální, intervenční, materiální 
a procedurální standard.  
 
MŠMT na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 vyhlásilo rozvojový program Navýšení kapacit ve ŠPZ 
v roce 2018, jehož účelem je zajištění dostatečné odborné personální podpory ve ŠPZ pro realizaci 
§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na rok 2018 byla pro tento program 
alokována částka cca 140 mil. Kč. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019.  

 
 

10.9  Doporučit vysokým školám, aby v požadavcích na výstupní kompetence 
absolventů studijních programů zaměřených na práci s dětmi, žáky a studenty 
se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním a případně dalším postižením bylo 
uvedeno, že mají být připravováni v dovednostech, které jsou pro práci s touto cílovou 
skupinou potřebné. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Běžnou součástí činnosti nezávislého Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství vyplývající 
z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a dalších metodik, 
je posuzování adekvátnosti náplně studijního programu vůči jeho zaměření. Během procesu akreditací 
je proto posuzováno, zda tyto studijní programy připraví absolventy na práci s cílovou skupinou. 
K zajištění připravenosti absolventů ve vztahu k cílové skupině je přihlíženo i při posuzování 
tzv. institucionální akreditace. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
10.10 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. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
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PLNĚNÍ MŠMT: 
V průběhu roku 2018 probíhala ve spolupráci s NÚV rozsáhlá analýza společného vzdělávání (viz 
plnění opatření 10.1).  Zároveň dále proběhlo rozsáhlé šetření k diagnostickým nástrojům, které jsou 
využívány v SPC, diagnostických ústavech, pedagogicko-psychologických poradnách a ve střediscích 
výchovné péče. V tomto šetření pak byl paralelně naplňován průzkum k diagnostice lehkého 
mentálního postižení, jehož výstup byl poskytnut MŠMT a na jehož základě byla alokována částka 
na rozvojový program Vybavení ŠPZ diagnostickými nástroji v roce 2019 ve výši 10 mil. Kč.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
10.11 Sledovat školní vzdělávací programy v oblasti předškolního vzdělávání 
vzhledem k potřebám dětí se zdravotním postižením. Prioritně zjišťovat a zlepšovat 
kvalitu poskytované logopedické péče k posilování komunikační kompetence dětí. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Hodnocení školních vzdělávacích programů probíhá v rámci inspekční činnosti ČŠI na základě Kritérií 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pro daný školní rok.  
 
Kvalita poskytované logopedické péče ve ŠPZ je zajišťována mimo jiné prostřednictvím kmenové 
činnosti NÚV a systémové podpory zajištění logopedické péče ve školství. Pomocí poskytované 
metodické podpory krajským koordinátorům a realizace jejich koordinační role v jednotlivých krajích 
byli nepřímo do činnosti zapojeni i další pedagogičtí pracovníci, kteří v daném kraji poskytují 
logopedickou péči, včetně primární logopedické prevence, a pedagogičtí pracovníci vzdělávající 
integrované děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností, a rovněž pracovníci krajských 
úřadů.  
 
V rámci Průvodce Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání jsou dostupné 
metodické materiály pro pedagogy mateřských škol v oblasti posilování komunikačních kompetencí 
dětí https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12372. Průvodce je průběžně aktualizován. Školy mohly 
své konkrétní dotazy na toto téma v roce 2018 směřovat do Konzultačního centra NÚV.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
10.12 V rámci strategických materiálů MŠMT zohlednit problematiku rovného přístupu 
studentů se zdravotním postižením a zajistit, aby právní předpisy, příp. návrhy nových 
právních předpisů v oblasti terciárního vzdělávání obsahovaly ustanovení týkající se 
rovného přístupu a nediskriminace osob se zdravotním postižením. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Jedním z prioritních cílů Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 je Diverzita 
a dostupnost. Zdůrazňuje přístupnost a přidanou hodnotu studia bez ohledu na zvláštní potřeby 
způsobené zdravotními či jinými obtížemi. Dlouhodobý záměr obsahuje opatření Finančně podporovat 
školy umožňující přístup specifických skupin studentů, Poskytovat kvalitní poradenské služby 
v otázkách studia, profesní kariéry, osobní a sociální situace a dalších a Rozvíjet systémy 
elektronických studijních opor a využívat jejich potenciálu pro vzdělávání specifických skupin studentů. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
10.13 Finančními nástroji podporovat zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání 
pro co největší počet osob se zdravotním postižením. 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12372
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Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
MŠMT poskytuje účelovou finanční podporu na úhradu vyšších nákladů spojených se zajišťováním 
studijních podmínek pro studenty se specifickými potřebami a dále poskytuje podporu na realizaci 
investic v této oblasti. Finanční prostředky na zvýšené náklady na studium studentů se specifickými 
potřebami byly v roce 2018 meziročně navýšeny o 20 mil. Kč, a to na 80 mil. Kč. 
 
Investice do infrastruktury umožňující přístup osob se zdravotním postižením byly poskytovány v rámci 
dotačního programu č. 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých 
škol. Program je realizován od roku 2011 do roku 2019 a je na něj alokováno více než 13 mld. Kč. 
Úpravy ve prospěch osob se zdravotním postižením jsou běžným standardem při provádění 
rekonstrukcí a výstavby nových prostor. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
10.14 Cíleně sledovat kvalitu činnosti vysokých škol se zaměřením na vzdělávání 
osob se zdravotním postižením (počet studentů se specifickými vzdělávacími 
potřebami, strategie, postupy a aktivity vysokých škol v této oblasti), a to zejména 
prostřednictvím „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–
2020“. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Počet studentů se specifickými vzdělávacími potřebami je sledován a zveřejňován mj. v souvislosti 
s finanční podporou poskytovanou vysokým školám na jejich studium. Ukazatel je také součástí 
Monitorovacích ukazatelů vysokého školství dostupných na webu MŠMT. Počet těchto studentů 
setrvale roste, za posledních 5 let se více než zdvojnásobil – z 894 studentů v roce 2012 na téměř 
2.000 studentů v roce 2018.  
 
Strategie, postupy a aktivity vysokých škol v této oblasti byly v roce 2018 sledovány během 
projednávání Plánu realizace Dlouhodobých záměrů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti jednotlivých vysokých škol na rok 2019, zároveň jsou 
sledovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství v návaznosti na povinnosti vysokých 
škol ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
10.15 Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím 
proudu. V tomto směru prosazovat také přípravu budoucích pedagogických 
pracovníků na fakultách vysokých škol. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Národní institut pro další vzdělávání podporuje rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním 
vzdělávacím proudu. V roce 2018 bylo realizováno celkem 41 programů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, které absolvovalo 767 účastníků.  
 
Oblast podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je jedním z prioritních témat 
v Kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení, ve Funkčním studiu pro ředitele škol 
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a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, dále ve Studiu pedagogiky volného času 
pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání, Studiu pedagogiky podle 
§ 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a Studiu pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) 
zákona č. 563/2004 Sb. 
 
V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního institutu pro další 
vzdělávání bylo v roce 2018 realizováno celkem 150 programů dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které absolvovalo 2.416 účastníků. V tomto projektu bylo kromě vzdělávacích programů 
realizováno 105 odborných/expertních konzultací,  505 mentorských setkání/konzultací se 141 
mentees na 74 školách a 72 koučovacích setkání na 22 školách. 
 
V prostředí metodického portálu www.rvp.cz jsou, jako možnost dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, zveřejňovány metodické materiály pro oblast vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními. V roce 2018 byl z titulní strany metodického portálu zjednodušen přístup na digifolio 
Společné vzdělávání https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14243, které zprostředkovává cestu 
k původním metodickým materiálům ve formě článků, videohospitací i webinářů. Prostředí je členěno 
na sekci pro pracovníky mateřských, základních i středních škol. V průběhu roku 2018 byly postupně 
vkládány metodické materiály zaměřené především na témata individualizace vzdělávání, spolupráce 
učitele a asistenta pedagoga, hodnocení žáků, vzdělávání žáků cizinců a žáků nadaných.  
 
V roce 2018 Národní institut pro další vzdělávání v oblasti inkluzívního vzdělávání realizoval 98 
vzdělávacích programů, kterých se účastnilo celkem 1.912 účastníků. V rámci projektu KIPR bylo 
uskutečněno 193 vzdělávacích programů s celkem 3.015 účastníky. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 

Cíl: Formu vzdělávání volit v souladu s nejlepším zájmem dítěte, žáka, 
studenta. 
 
10.17 Navrhnout pravidla uskutečňování adekvátního způsobu vzdělávání s cílem 
sjednotit metodické, organizační a personální zajištění vzdělávání dětí a žáků 
s hlubokým mentálním postižením, a to v souladu s článkem 24 Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením. 
Gestor: MŠMT 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Sjednocení metodického, organizačního a personálního zajištění vzdělávání dětí a žáků s hlubokým 
mentálním postižením bylo dosaženo § 42 školského zákona. Způsob vzdělávání, zabezpečení 
metodické a pedagogické pomoci při vzdělávání dítěte s hlubokým mentálním postižením zajišťuje 
krajský úřad místně příslušný místu trvalého pobytu dítěte, a to se souhlasem zákonných zástupců, 
na základě doporučení odborného lékaře a ŠPZ a s ohledem na duševní a fyzické možnosti dítěte. 
Tímto způsobem lze zabezpečit plnění povinné školní docházky, a to individuálně vzhledem 
ke zdravotnímu stavu dítěte, které se nemůže vzdělávat v základní škole ani v základní škole 
speciální.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu 31.12.2019.  
 
 
10.21 Vyhodnotit model posuzování speciálních vzdělávacích potřeb podle stupně 
podpůrných opatření (I. až V. stupeň). Samostatně vyhodnotit efektivitu a přínos tzv. 
revizí napadených rozhodnutí o přiznání stupně podpůrných opatření. 
Gestor: MŠMT 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 

http://www.rvp.cz/
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14243
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V průběhu roku 2018 probíhala rozsáhlá analýza společného vzdělávání, jejíž výstupy budou 
k dispozici v roce 2019. Revizní pracoviště NÚV svou činností přispívá ke zkvalitnění služeb ŠPZ, 
mapuje slabá místa poradenského systému v oblasti poskytování podpůrných opatření a podporuje 
součinnost všech zapojených stran (škola, rodina, ŠPZ) při vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením. 
 
V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 obdrželo revizní pracoviště celkem 51 žádostí  
o revizi. Oproti roku 2017 se jedná o téměř 60% nárůst počtu žádostí na kalendářní rok. 
V osmi případech nebyla revize zahájena z důvodu nesplnění podmínek pro zahájení revizního řízení 
ze strany žadatele. Za kalendářní rok 2018 bylo uzavřeno 30 revizních šetření. V 16 případech 
dospěla revizní komise ke stejným výsledkům jako ŠPZ a potvrdila závěry a/nebo podpůrná opatření 
obsažená ve zprávě a/nebo doporučení a ve 14 případech nastavila jiná podpůrná opatření.    
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno částečně. Nejsou k dispozici závěry analýzy.  

 
 
10.22 Zajistit, aby rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání respektovaly 
specifika vzdělávání jednotlivých skupin žáků se zdravotním postižením včetně 
konkretizace prostředků speciálně pedagogické podpory a způsobů jejich 
poskytování. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání byly v roce 2016 upraveny tak, aby byly plně 
v souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a umožňovaly poskytování podpůrných opatření 
jednotlivými školami http://www.nuv.cz/file/682/. Upraveny byly Rámcové vzdělávací programy 
pro gymnázia a střední odborné vzdělávání, na jejichž základě školy upravily své školní vzdělávací 
programy. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Poskytovat osobám se zdravotním postižením podporu při vzdělávání, a to 
na všech stupních vzdělávání, včetně celoživotního. 
 
10.25 Navrhnout a realizovat ucelený systém metodického vedení asistenta pedagoga 
zahrnující řízení dle typu zdravotního postižení a dle kraje. 
Gestor: MŠMT 
Termín: 01. 09. 2016, poté průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
V rámci vzdělávací nabídky NÚV je zajišťována metodická podpora asistentům pedagoga (semináře, 
workshopy) cílená na jeho činnosti ve spojení s kompetencemi, úlohu ve školním prostředí a pracovní 
náplň u jednotlivých typů zdravotního postižení. Současně NÚV metodicky vede asistenty pedagoga 
prostřednictvím ŠPZ. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
10.29 Postupně rozšiřovat činnost škol a školských zařízení pro děti, žáky a studenty 
se zdravotním postižením o nabídku podpůrné péče a služeb včetně zajištění 
metodické pomoci pedagogům jiných škol a zákonným zástupcům. Školy samostatně 
zřízené pro tyto skupiny žáků využívat zejména pro žáky s nejtěžšími stupni postižení. 
V maximální míře využívat nových technických a kompenzačních pomůcek 
a pokračovat v proškolování pedagogů v práci s těmito pomůckami a osvojování 
komunikačních nástrojů jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením. 

http://www.nuv.cz/file/682/
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Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
V § 16 odst. 9 školského zákona je stanoveno, že ve školách, třídách, odděleních či studijních 
skupinách zřízených samostatně pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením se mohou 
vzdělávat jenom děti, žáci a studenti se závažným zdravotním postižením, vzhledem k povaze jejich 
speciálních vzdělávacích potřeb, k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných 
opatření a skutečnosti, že by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování jejich 
vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání. Dle statistické ročenky školství bylo 
ve školním roce 2017/2018 vzděláváno v základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského 
zákona 21.953 žáků, což je o 768 žáků méně oproti předchozímu školnímu roku a o 1.927 žáků méně 
oproti školnímu roku 2015/2016.  
 
Proškolování pedagogů v práci s pomůckami pro žáky s různými typy zdravotního postižení probíhá 
prostřednictvím seminářů organizovaných v projektu KIPR, který rovněž využívá sítě krajských 
metodiků k metodické podpoře škol.  
 
Pedagogové různých škol si mohou navzájem vyměňovat své zkušenosti se vzděláváním žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a rovněž sdílet příklady dobré praxe prostřednictvím 
metodického portálu www.rvp.cz.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.   
 
 
10.30 Podporovat celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením další 
nabídkou akreditovaných vzdělávacích programů, které jsou genderově nestereotypní 
a které zohledňují ve stejné míře potřeby žen a mužů se zdravotním postižením. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Umožní-li to charakter rekvalifikace (obsah vzdělávání), MŠMT neomezuje zdravotní stav zájemce 
o kurz, a proto se mohou těchto vzdělávacích programů účastnit také osoby se zdravotním 
postižením. 
 
V rámci tzv. čistých rekvalifikací existuje obor Pomocné práce. Nevede k získání konkrétní kvalifikace 
a neslouží jako podklad pro vydání živnostenského listu, ale je často využíván osobami se zdravotním 
postižením. V tomto oboru jsou nabízeny tyto rekvalifikace: 

 Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií a kůže  

 Pomocné práce při zpracování odpadového materiálu  

 Pomocné práce v keramické dílně  

 Pomocné práce ve šperkařské dílně  

 Pomocné práce v tkalcovské dílně  

 Pomocné prodavačské práce  
 
MŠMT spravuje několik databází udělených akreditací, které zabezpečují vyhledávání, lepší strukturu 
datového výstupu a propojení s dalšími databázemi (např. www.eu-dat.cz) a systémy. V současné 
době je akreditován např. kurz Základy obsluhy PC pro zrakově postižené. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
10.31 Vytvářet více učebních materiálů pro osoby se sluchovým postižením, které 
neredukují obsah, zahrnují informace i v českém znakovém jazyce a využívají 
moderních technologií. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 

http://www.rvp.cz/
http://www.eu-dat.cz/
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PLNĚNÍ MŠMT: 
Tvorba učebních materiálů pro osoby se sluchovým postižením je cílem dlouhodobého úkolu NÚV 
realizovaného od roku 2017. Je zaměřen na výuku českého jazyka, českého znakového jazyka 
a anglického jazyka a spočívá ve tvorbě tří modulů – elektronické publikace, on-line pracovních listů 
a lektorského kurzu pro pedagogy žáků se sluchovým postižením.  
 
Výstupy v roce 2018: 
Metodická podpora škol při realizaci podpůrných opatření žákům se sluchovým postižením: 

 Metodické komentáře a doporučení zveřejněné na metodickém portálu www.rvp.cz v sekci 
středního vzdělávání https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14730. 

 Síť spolupracujících škol – sdílená společná platforma v digifoliu na metodickém portále 
www.rvp.cz. 

 Příklady dobré praxe škol vzdělávajících žáky se sluchovým postižením zveřejněné 
na metodickém portálu https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-–-
VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html. 

Metodická podpora škol pro výuku žáků se sluchovým postižením v předmětech vycházejících 
ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace: 

 Elektronická publikace, část I – poskytuje základní východiska pro jazykové vzdělávání 
v českém jazyce žáků se sluchovým postižením s překladem publikace do českého 
znakového jazyka a včetně bezbariérového tutoriálu. Uveřejněno 
na https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14026. 

 Pracovní verze elektronické publikace, část II – s vybranými lingvodidaktickými tématy 
a postupy užívanými při výuce českého jazyka jako jazyka cizího.  

 Pracovní verze elektronické publikace, část A – pro výuku českého znakového jazyka 
s východisky, postupy, metodickými doporučeními.  

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
10.32 Prohlubovat spolupráci škol a zaměstnavatelů, především ohledně osvěty 
týkající se problematiky osob se zdravotním postižením (zároveň zohlednit i rozdílné 
postavení a potřeby žen a mužů se zdravotním postižením). 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Mezi nejčastější podporované formy spolupráce patří zajišťování praktického vyučování, odborných 
exkurzí žáků a pedagogických pracovníků, odborné praxe pedagogických pracovníků středních škol 
na pracovištích zaměstnavatelů a využívání odborníků z praxe ve výuce. 
 
Novela školského zákona účinná od 01.09.2018 nově ukládá v § 57 odstavec 2 a 3 v souvislosti 
s kladením důrazu na spolupráci středních škol a odborné praxe ředitelům středních škol povinnost 
vyvinout úsilí spolupracovat se zaměstnavateli tak, aby naplnili cíl středního vzdělávání, kterým 
je příprava pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Je na ředitelích škol, aby sami zvolili jednoho 
či více zaměstnavatelů vhodných pro spolupráci.  
 
Cílem individuálního projektu Modernizace odborného vzdělávání realizovaného od roku 2017 je 
zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy tak, aby byla významně podpořena uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce, a to v následujících oblastech: 

 Modernizace kurikula středoškolského odborného vzdělávání tak, aby byly podpořeny 
odborné a klíčové kompetence absolventů požadované zaměstnavateli. 

 Propojení profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací se specifickou (kvalifikační) částí 
školních vzdělávacích programů s cílem větší relevance k potřebám zaměstnavatelů. 

 Rozšiřování možností realizace odborného výcviku a odborné praxe ve školních vzdělávacích 
programech ve spolupráci se zaměstnavateli s důrazem na zajištění jejich kvality. Vytvoření 
standardů praktického vyučování u zaměstnavatelů a portfolia praktického vyučování žáků. 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  

http://www.rvp.cz/
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14730
http://www.rvp.cz/
https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-–-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html
https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-–-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14026
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11. Zdraví a zdravotní péče 
 
Opatření jedenácté kapitoly vycházejí z článku 25 Úmluvy, který deklaruje osobám se zdravotním 
postižením právo na dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví a zdravotní péče bez diskriminace 
na základě zdravotního postižení. 
 
V rámci naplňování opatření této kapitoly je zapotřebí uplatňovat takové nástroje, které povedou 
ke snížení potřeby zdravotní péče, a to především pomocí zvýšení její efektivity a kvality. K takovým 
nástrojům patří rozvoj primární prevence, následné zdravotní péče, integrované péče 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ale i podpora preventivních a rehabilitačně terapeutických 
aktivit osob se zdravotním postižením a chronicky nemocných, stejně jako další rozvoj sekundární 
prevence prostřednictvím dotační politiky zaměřené na edukaci těchto osob. Pozornost je třeba 
věnovat také důslednému respektování, naplňování a vymahatelnosti práv pacientů, která vyplývají 
z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalších normativních aktů.  
 
Část opatření této oblasti se věnuje reformě psychiatrické péče. V této oblasti je nutné podpořit rozvoj 
sítě terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním ve všech regionech ČR.  
 
 

Cíl: Zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro osoby se zdravotním 
postižením. 
 

11.1  Legislativně ošetřit právo osoby závislé na péči jiné osoby, aby pečující osoba 
mohla poskytovat péči při pobytu klienta ve zdravotnickém zařízení, pokud to bude 
vyžadovat. 
Gestor: MZ 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ nepovažuje za vhodné toto právo zakotvit do zákona o zdravotních službách jako další z práv 
pacienta. Pokud opatření směřuje k poskytnutí péče související se sebeobsluhou pacienta, pak není 
nutné současnou právní úpravu měnit, neboť i nyní je dle § 28 odst. 1 písm. e) bod 3. zákona 
o zdravotních službách možná přítomnost (nikoli nepřetržitá) osoby blízké nebo osoby určené 
pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto 
osob poskytnutí zdravotních služeb. To, aby tyto osoby pomáhaly v době své přítomnosti pacientovi 
se sebeobslužnými činnostmi, není zákonem vyloučeno. Je na poskytovateli zdravotních služeb jak 
vnitřním řádem přítomnost těchto osob upraví.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že bod 11.1 nelze plnit, a proto na jednání zástupců NRZP a MZ bylo 
ujednáno, že pro uvedenou problematiku bude vytvořeno metodické doporučení, které doporučí 
poskytovatelům zdravotní péče v činnostech spojených se sebeobsluhou využívat rodinné příslušníky 
nebo jiné pečující osoby. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Ani metodický pokyn nebyl zpracován. Navržen posun 
termínu do 31.12.2019. 
 

 
11.2  V rámci novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 
vyhlášky č. 236/2013 Sb., doplnit mezi povinné náležitosti zdravotnické dokumentace 
informaci o nezbytných kompenzačních pomůckách, které pacient používá, 
a o formách komunikace, které pacient se sluchovým postižením případně 
kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením preferuje. 
Gestor: MZ 
Termín: 31. 12. 2018 
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PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 vyšla v platnost novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která oblast 
používání nezbytných kompenzačních pomůcek a formy komunikace u osob se sluchovým či 
kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením stanovuje v § 1 odst. (1) písm. j). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno.  

 
 
11.4 Podporovat zlepšení podmínek dostupnosti zdravotní péče osobami 
se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým 
či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti a schopnosti 
komunikace.  
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Příspěvkem ke zlepšení využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením bylo 
podpoření projektů v dotačních programech MZ týkajících se specifické komunikace lidí se sluchovým 
postižením, např. projektu „ Bezbariérová zdravotnická zařízení – Tichá linka“, kurzů českého 
znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky, podpory zdravotnického personálu při práci s osobami 
se zrakovým postižením a projekt Pražské organizace vozíčkářů „K lékaři bez bariér – databáze 
informací o přístupnosti ambulantní zdravotnické péče a souvisejících služeb“. MZ dotací podpořilo 
Tichou linku Tichého světa, o.p.s. Na pacienty s vážným omezením hybnosti jsou zaměřeny 
podpořené projekty bezbariérových úprav zdravotnických zařízení (vstupy, sociální zařízení, lůžka 
a zvedáky, křesla, diagnostické a ergoterapeutické pomůcky atd.).  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
11.5  Podporovat na komunitní úrovni specializovaná centra a zdravotnická zařízení 
pro pacienty s chronickým onemocněním, pro osoby se zdravotním postižením 
a pacienty v terminálních stavech a ve spolupráci s MPSV prosazovat návaznost 
těchto zařízení na systém sociálních služeb. 
Gestor: MZ, MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Pokračovala realizace projektu "Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím komunitního 
modelu", jehož hlavním cílem je udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí. V rámci projektu 
začala fungovat sociálně zdravotní komunitní centra v Havířově a v Uherském Brodě. Efektivita tohoto 
modelu je porovnávána se třemi kontrolními městy, kde není model zaveden.   
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 byly v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
podporovány hospicové aktivity na komunitní úrovni ve stávajících hospicích i v hospicové domácí 
péči např. dobrovolnické aktivity v lůžkovém Hospici Dobrého pastýře o.p.s. TŘI a v Hospici sv. Jana 
Neumanna. Rovněž bylo finančně podpořeno bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni. 
V rámci Programu grantové podpory pokračovala podpora projektu zdravotní péče o bezdomovce 
(nízkoprahová ordinace) a podpora center Tyfloservis a Tyflokabinet. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
11.6  Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé 
skupiny osob se zdravotním postižením.  
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Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ podpořilo v rámci dotačních programů v roce 2018 projekty týkající se např. arteterapie 
a muzikoterapie jako součásti psychosociální rehabilitace v Masarykově onkologickém ústavu Brno 
či Fakultní nemocnici Brno. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Praha umožnilo vybavit 
pracoviště ergoterapie speciálními pomůckami a pracoviště léčebně rehabilitační péče rehabilitačním 
přístrojem pro osoby s vážným omezením hybnosti. Dále bylo podpořeno rehabilitační centrum 
kochleárních implantací u dětí ve Fakultní nemocnici Motol, pořízení vybavení pro dlouhodobou denní 
koordinovanou rehabilitaci pacientů po poškození mozku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, 
byla podpořena specializovaná rehabilitace, včetně doplnění vybavení, pro nemocné roztroušenou 
sklerózou v Oblastní charitě Červený Kostelec a z dotace byl pořízen Krajskou zdravotní, a.s. funkční 
elektrický neurostimulátor pro Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
11.7  Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit 
v zařízeních zdravotnických služeb. 
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V rámci dotačních programů MZ pokračovala podpora projektů, jejichž cílem byl rozvoj dobrovolnictví 
jako důležité součásti kvalitní psychosociální péče o nemocného, od dětských pacientů přes 
dlouhodobě nemocné až po terminálně nemocné v hospicích, např. v domácím a lůžkovém hospici 
o.p.s. TŘI. V roce 2018 byly opět podpořeny projekty samotných zdravotnických zařízení, která 
provozují dobrovolnická centra pro své pacienty např. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Oblastní nemocnice Kladno, dále byla 
podpořena činnost dobrovolníků ve Fakultní nemocnici Brno a v Krajské nemocnici v Liberci. 
Podpořeny byly projekty nestátních neziskových organizací, které připravují dobrovolníky pro zařízení 
zdravotních služeb (Lékořice Praha, JIKA Olomouc, Adra, DC Radka, Amelie, Adorea, DC Kladno, DC 
Pardubice, Oblastní charita Kutná Hora atd.).  
 
Pro zajištění kvality dobrovolnického programu je v dotovaných  projektech kladen důraz  
na dodržování „Metodického doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích 
v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“, které bylo vydáno ve Věstníku MZ. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
11.8  V připravovaných legislativních normách důsledně aplikovat způsoby naplnění 
práv pacientů, která vyplývají z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalších 
normativních aktů. 
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Do legislativní normy zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, byla zapracována v plném rozsahu práva pacientů, vyplývající z Úmluvy o lidských 
právech a biomedicíně a dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti 
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. Uvedené 
Úmluvy a závazky z nich vyplývající jsou respektovány také při novelách dalších zákonů v gesci MZ.  
 
Veškerá opatření MZ směřují k podpoře zdraví obyvatel ČR a snahou je podporovat osoby ohrožené 
závažným onemocněním, které může přispět k sociálnímu vyloučení ze společnosti. K této skutečnosti 
přispívají i akční plány v rámci Zdraví 2020. 
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Podporovat osvětovou činnost v oblasti prevence zdravotního postižení, 
včetně zmírňování jeho důsledků, a vzdělávání zdravotnické veřejnosti 
o problematice zdravotního postižení. 
 
11.9  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 a mužů se zdravotním 
postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost.  
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ podpořilo vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit pro zdravotnickou veřejnost 
v Programu grantové podpory a zejména v Programu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením. V roce 2018 byl např. podpořen projekt „Tematické měsíce 2018“ spolku 
Amelie, který se týkal osvětové kampaně v oblasti onkologických onemocnění, projekt „Informační 
kampaň o nemoci epidermolysis bullosa congenita v CR“ zapsaného ústavu DEBRA ČR, dále byl 
podpořen internetový informační portál „První krok“ určený osobám se zdravotním postižením, webový 
portál pro lidi s mentálním postižením www.ozdraví.org, noviny a portál „Pečuj doma“ pro pečující 
o osoby se zdravotním postižením a v neposlední řadě byl podpořen i vznik řady edukativních 
dokumentárních filmů, např. „Parkinson – vzdělávání pečujícího a ošetřujícího personálu“, „Demence 
– pandemie 3. tisíciletí“, „Epilepsie u dětí“ atd.   
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
11.10  Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené 
na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zohledňovat také 
rozdíly v příčinách zdravotního postižení u mužů a žen.  
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ se prostřednictvím dotačních programů podílí na zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva, 
výchově ke zdravému životnímu stylu, na ochraně, podpoře a posilování zdraví, na prevenci nemocí 
a zdravotních rizik. Za rok 2018 byl podpořen z  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením např. celorepublikový projekt „Rozchodíme civilky“ týkající se prevence 
civilizačních onemocnění pomocí chůze s holemi nordic walking či projekt „Přisedni si“ Ligy vozíčkářů, 
jehož cílem je informovat o životě se zdravotním postižením a působit jako prevence vzniku 
zdravotního postižení.  
 
V rámci dotačního programu Péče o děti a dorost byla stanovena priorita „Systémová prevence 
dětských úrazů v domácnosti včetně úrazů způsobených domácími zvířaty“.  V rámci této priority byly 
podpořeny projekty: 

- Centrum péče o děti a rodinu z.s. – Bezpečné dětství – u vody bez nehody – vznik 
edukačních internetové materiály, nácvik sebezáchrany formou workshopů, mediální kampaň 
(499.000 Kč), 

- Sdružení českých spotřebitelů z.ú. – Objevuj svět bez úrazu – série kampaní, elektronická 
osvěta škol (252.000 Kč), 

- Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, střední odborná škola pedagogická 
a gymnázium p.o. – Ty to zvládneš aneb první pomoc prožitkem – vzdělávací semináře, 
praktický nácvik (16.200 Kč). 

 
Dále byly v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví podpořeny 
následující projekty: 

http://www.ozdraví.org/
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- Senioři v pohybu – zaměření na pohybovou aktivitu – cvičení se seniory (480.000 Kč), 
- Prevence úrazů a otrav u dětí školního věku – vznik edukačních materiálů pro pedagogy 

(238.000 Kč), 
- Senioři hýbejte se a jezte zdravě – vznik edukačních videí (170.000 Kč). 

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

11.11  V dotačních programech Ministerstva zdravotnictví podporovat vytváření 
informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské 
a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní postižení. 
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 byl v rámci dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením podpořen vznik edukativního dokumentárního filmu „Angelmanův syndrom“ (90.000 Kč) 
určeného i lékařům prvního kontaktu za účelem včasného odhalení tohoto vzácného onemocnění. 
Dále byl podpořen projekt spolku Rodina spolu s názvem „Snižujeme bariéry ediční činností“ 
(50.000 Kč), v rámci kterého byly vytvořeny letáky se základními informacemi o problematice dystonie, 
letáky jsou určené i pro lékaře. Za podpory MZ byl vytvořen edukativní dokumentární film, který 
prezentuje ranou péči jako navazující službu zdravotní péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením. 
Film je určen jak odborné lékařské veřejnosti (105.000 Kč), tak i rodinám dětí. Dále byly znovu 
Tyfloservisem, o.p.s. vydány dva letáky (45.000 Kč), které poskytují informace o řešení situace 
po ztrátě nebo oslabení zraku a jsou určeny jak pacientům, tak lékařům prvního kontaktu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
11.12  Udělovat výroční Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob 
se zdravotním postižením a za rozvoj zdravotně sociální péče. 
Gestor: MZ 
Termín: 1x ročně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Za rok 2018 obdržela Cenu ministra za celoživotní práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením 
Bc. Dagmar Soukupová. Cenou za rozvoj zdravotně sociální péče za rok 2018 MZ ocenilo 
Mgr. Václava Krásu.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
11.13  Podporovat vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob 
se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání. 
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
V roce 2018 v rámci dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením byl podpořen webový portál pro lidi s mentálním postižením Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR s názvem www.ozdravi.cz, ve kterém jsou srozumitelnou formou 
pro dospělé osoby s mentálním postižením uvedeny informace z oblasti zdraví, vztahů a zdravého 
životního stylu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

http://www.ozdravi.cz/
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Cíl: Reformovat systém psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním. 
 
11.15  Vytvořit meziresortní systém kontroly psychiatrické péče v souvislosti 
s naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením za účasti zástupců 
zainteresované občanské společnosti.  
Gestor: MZ 
Spolugestor: MPSV, MSP 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ od května 2018 do ledna 2019 zrealizovalo 17 hodnotících návštěv zaměřených na kvalitu a lidská 
práva v psychiatrických nemocnicích v ČR, kde pilotně ověřovalo metodiku Světové zdravotnické 
organizace QualityRights toolkit, zaměřenou na hodnocení oblastí naplňování Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením. Na základě těchto hodnotících zpráv probíhá nyní ve vybraných 
nemocnicích metodická podpora zaměřená na odstraňování daných zjištění. Jednotlivé standardy, 
na jejichž základě provedlo MZ hodnocení, budou podkladem pro přípravu systému certifikace, a to 
jak po obsahové stránce, tak v rámci metodiky hodnocení, kdy součástí hodnotícího týmu jsou: člověk 
se zkušeností s duševním onemocněním, sociální pracovník, lékař, právník zaměřený na problematiku 
lidských práv a výzkumník. Systém certifikace je nyní ve fázi přípravy veřejné zakázky, jejíž součástí 
je právě rozpracování standardů zaměřených na hodnocení Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením a metodiky certifikace a zároveň proces pilotního ověření a vzdělávání dalších hodnotitelů.  
 
Nástroj Světové zdravotnické organizace QualityRights toolkit byl poskytnut resortu MPSV, protože 
daný nástroj se jeví jako vhodný nejen pro kontrolu v psychiatrických nemocnicích, ale zároveň 
poskytovatelů zařízení sociálních služeb. Zároveň je v rámci novelizace zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, připravováno zahrnutí jak standardů zaměřených na problematiku kvality 
a lidských práv, tak mechanismů kontroly zdravotních služeb do platné legislativy.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno částečně. Chybí legislativní ukotvení v zákoně o zdravotních 
službách. Navržen posun termínu do 31.12.2019.  
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV bylo a je připraveno spolupracovat s gestorem na plnění tohoto opatření, avšak v roce 2018 
nebylo gestorem za účelem spolupráce osloveno.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
 
 
PLNĚNÍ MSP: 
MSp je připraveno k potřebným diskuzím stran kontroly psychiatrické péče. Z vlastní činnosti MSp 
(zejména aktivní prací s tématem svéprávnosti) v roce 2018 získalo informace o výkladové 
nejednotnosti na pomezí předpisů zdravotního a civilního práva, která by mohla ve svých důsledcích 
vést k praktickým potížím. Ve spolupráci s praktiky (soudci, zástupci veřejných opatrovníků, nestátní 
neziskové organizace) se vytvořil seznam témat dotýkajících se pacientů využívajících psychiatrickou 
péči či různé nástroje podporovaného rozhodování, a tento předložilo MZ jako podklad pro zahájení 
společných jednání  o této věci (např. otázky souhlasu se zdravotní péčí, pravidla detenčního řízení). 
MZ přijalo nutnost zabývat se zmíněnými tématy. Setkání odborníků a ministerstev je plánováno 
na počátek roku 2019. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
 

 
11.16  V souvislosti s reformou psychiatrické péče a vznikem Center duševního zdraví 
vytvořit komplexní Národní plán péče pro osoby s duševním  onemocněním za účasti 
všech relevantních aktérů.  
Gestor: MZ 
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Spolugestor: MPSV, MŠMT, MSP 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Vzhledem k prodlevě v implementaci jednotlivých projektů reformy bude nutné posunout i termín 
splnění tohoto opatření. Národní akční plán bude vytvořen do poloviny roku 2019 a předložen vládě 
ČR ke schválení. Prosíme posunout termín plnění tohoto opatření na 31.12.2019. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 

 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV bylo a je připraveno spolupracovat s gestorem na plnění tohoto opatření, avšak v roce 2018 
nebylo gestorem za účelem takové spolupráce osloveno.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Gestor opatření neinicioval žádné kroky směrem k MŠMT. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 

 
 
PLNĚNÍ MSP: 
MSp zatím nebylo v této věci osloveno.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 

 
 
11.18  V souvislosti s reformou psychiatrické péče podpořit rozvoj sítě terénních 
a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním ve všech regionech ČR.  
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Zástupci VZP i Svazu zdravotních pojišťoven  jsou členy Výkonného výboru Reformy psychiatrické 
péče, jsou přizýváni na zasedání Odborné rady a aktivně spolupracují v pracovní 
skupině pro udržitelné financování. Tvorba sítě je jednou z priorit jak MZ, tak zdravotních pojišťoven. 
Již v roce 2019 bude v provozu 30 Center duševního zdraví, dle plánů VZP by měla být významně 
posílena sít psychiatrických a psychologických ambulancí. Snahou je, vzhledem k personální nouzi 
v oblasti zdravotnických pracovníků, předat některé kompetence v rámci ambulance s rozšířenou péčí 
psychiatrickým sestrám. V rámci finanční podpory z ESIF se  dále řeší tzv. nové služby 
(multidisciplinární týmy pro dětské pacienty s duševním onemocněním, gerontopsychiatrické pacienty, 
adiktologické pacienty apod.). 
 
Psychiatrické ambulance poskytují komplexní péči pro pacienty s duševním onemocněním. Náklady 
na psychiatrickou péči v ambulantních zdravotnických zařízeních vzrostly v posledních 5 letech cca 
o třetinu, byly však shledány významné rozdíly v nákladnosti poskytované péče z regionálního 
hlediska. Současné nastavení úhrad za psychiatrickou péči v ambulantních zdravotnických zařízeních 
je založeno na platbách za poskytnuté výkony bez dalších regulačních limitů, takže ambulantní 
specialisté mohou preferovat kvalitu péče před finančním hlediskem.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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12. Rehabilitace 
 
Dvanáctá kapitola implementuje článek 26 Úmluvy pojednávající o habilitaci a rehabilitaci osob 
se zdravotním postižením.  
 
Rehabilitace je charakterizována jako vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož 
základní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého 
zdravotního postižení jedince. V případě vzniklých následků zdravotního postižení je cílem rehabilitace 
co nejrychleji zapojit osoby se zdravotním postižením do všech obvyklých společenských aktivit 
s maximálním důrazem na jejich pracovní začlenění.  
 
 

Cíl: Nastavit podmínky a pravidla pro koordinaci rehabilitace osob 
se zdravotním postižením. 
 

12.1  Vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího 
financování. 
Gestor: MPSV 
Spolugestor: MZ, MŠMT, MF 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Během roku 2018 připravovalo MPSV návrh věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace osob 
se zdravotním postižením, který byl zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 
s termínem předložení – září 2019. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2019. 
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
MZ aktivně spolupracuje na zpracování návrhu věcného řešení ke koordinované rehabilitaci. 
Dle legislativního plánu vlády by MPSV mělo předložit paragrafové znění v první polovině roku 2019. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Gestor opatření neinicioval žádné kroky směrem k MŠMT.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
 
 
PLNĚNÍ MF: 
Pod vedením bývalé paní náměstkyně MPSV Ing. Ivy Merhautové, MBA pracovala skupina pro řízení 
koordinované rehabilitace. Žádné oficiální výstupy však doposud MF neobdrželo.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nehodnoceno. 
 
 

Cíl: Pokračovat v rozvoji jednotlivých oblastí rehabilitace. 
 

12.2  Rozvíjet oblast léčebné rehabilitace osob se zdravotním postižením a vytvářet 
podmínky pro lepší součinnost s ostatními oblastmi rehabilitace. 
Gestor: MZ 
Termín: průběžně 
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PLNĚNÍ MZ: 
Jako doplněk k léčebné rehabilitaci v rámci dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením byly v roce 2018 podpořeny investiční i neinvestiční projekty na nákup 
vybavení rehabilitačních ústavů i oddělení nemocnic. Např. byla podpořena specializovaná 
rehabilitace pro nemocné roztroušenou sklerózou v Oblastní charitě Červený Kostelec, rehabilitace 
nemocných seniorů Domova sv. Karla Boromejského a rehabilitace o.p.s. REHAFIT nad rámec úhrady 
ze zdravotního pojištění pro občany s tělesným postižením zejména Prahy 9. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
12.3  Rozvíjet oblast sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením 
a vytvářet podmínky pro lepší součinnost s ostatními oblastmi rehabilitace. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Naplňování opatření probíhá průběžně jednak realizací postupu podle materiálu MPSV „Doporučený 
postup č. 1/2016 na podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob 
se zdravotním postižením“ a také především realizací celorepublikového projektu ÚP ČR „Rozvoj 
systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“. Hlavním cílem 
projektu je zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb 
zaměstnanosti se zaměřením na oblast podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cíle je 
dosahováno především přijetím pro tuto oblast 99 nových zaměstnanců (85 poradců osob 
se zdravotním postižením, 14 koordinátorů zaměstnávání osob se zdravotním postižením). Tito 
odborní zaměstnanci zlepšují ve svých regionech podmínky pro integraci osob se zdravotním 
postižením na trh práce, především koordinací postupů a nástrojů podporujících zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením; realizací individuální i skupinové poradenské činnosti pro osoby 
se zdravotním postižením, zaměstnavatele i další spolupracující subjekty, a to zejména 
zabezpečováním pracovní rehabilitace a podporou regionálních sítí spolupráce v zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
12.4  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. 
Gestor: MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
V oblasti vzdělávání jsou dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami dle 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení ŠPZ poskytována podpůrná opatření. Ta mohou 
spočívat ve využívání kompenzačních a speciálních pomůcek. Příloha č. 1 výše uvedené vyhlášky 
stanovuje konkrétní podpůrná opatření podle stupně a druhu zdravotního postižení. Součinnost 
vzdělávání s ostatními oblastmi rehabilitace je primárně řešena ve speciálním vzdělávání.  
 
Několik pracovišť SPC se i přes absenci legislativní podpory snaží systém ucelené a koordinované 
rehabilitace rozvíjet a realizovat. Např. SPC při centru ARPIDA v Českých Budějovicích poskytuje 
potřebné služby v oblasti vzdělávání, léčby, sociálních služeb a pracovní rehabilitace v ucelené 
a koordinované formě podle potřeb jednotlivých osob s postižením. Z iniciativy centra ARPIDA byla 
založena na konci minulého roku Asociace ucelené rehabilitace, z.s. (www.aurcr.cz). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

http://www.aurcr.cz/
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13. Zaměstnávání 
 
Článek 27 Úmluvy, ze kterého vychází třináctá kapitola, se zabývá prací a zaměstnáváním osob 
se zdravotním postižením, a to přijímáním, setrváním v zaměstnání, odměňováním, profesním 
postupem i bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
 
Stávající situace v oblasti zaměstnanosti této cílové skupiny ukazuje na potřebu celkové revize 
systému podpory zaměstnanosti, včetně vyhodnocení dopadů souvisejících systémů. Průběžně je 
třeba se věnovat i kariérovému poradenství, které zvyšuje možnost pracovního uplatnění absolventů 
se zdravotním postižením, ale je využitelné i v celoživotní perspektivě. Důležitá je i podpora 
odborného a profesního poradenství. 
 
Veřejná správa by měla jít v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením příkladem. Resorty 
však plní povinnost 4% podílu zaměstnanců se zdravotním postižením různým způsobem, 
preferováno by však mělo být přímé zaměstnávání. 
 
 

Cíl: Efektivně podporovat zaměstnanost osob se zdravotním postižením 
na chráněném i na otevřeném trhu práce.  
 

13.1  Předložit vládě k projednání návrh systémových změn v oblasti podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně doporučení pro další související 
systémy (rehabilitace, sociální služby, pojistné systémy apod.). 
Gestor: MPSV 
Spolugestor: MZ 
Spolupráce: KZPS, NRZP  
Termín: 31. 12. 2018  
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Dne 01.10.2017 a 01.01.2018 nabyly účinnosti novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, v rámci nichž došlo k zavedení evidence tzv. náhradního plnění 
a nahrazení systému vymezování chráněných pracovních míst systémem uznávání zaměstnavatelů 
za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Došlo k oddělení chráněného a volného trhu práce, 
ke změně struktury a výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněném trhu práce. Tyto změny přispěly ke zvýšení efektivity systému podpory zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením, zefektivnily kontrolní a monitorovací činnost ÚP ČR v oblasti 
zaměstnávání těchto osob a zajistily dodržování limitu náhradního plnění. Novelou zákona byla také 
upravena oblast povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Byl snížen limit 
pro poskytování tzv. náhradního plnění, a to z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného 
zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Cílem této 
úpravy je omezení přefakturace. 
 
Pracovní skupina k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením se pravidelně (cca 1x 
měsíčně) schází za účasti MPSV, ÚP ČR, NRZP, zástupců svazů zaměstnavatelů osob se zdravotním 
postižením a případně dalších účastníků. Cílem je najít shodu na návrhu legislativních změn 
k nastavení podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Částečně splněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. Je třeba 
dořešit také podporu zaměstnanců se zdravotním postižením na volném trhu práce.  
 
 
PLNĚNÍ MZ: 
Pro problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikla meziresortní pracovní 
skupina, která zpracovala dokument zaměřený na zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením ve veřejném sektoru. Materiál je dosud ve fázi rozpracovanosti. MZ k materiálu neuplatnilo 
připomínky. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Částečně splněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 
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PLNĚNÍ KZPS: 
Po sérii jednání na různé úrovni, vesměs na úrovni sekcí MPSV, byly v roce 2017 skutečně 
předloženy návrhy novely zákona o zaměstnanosti, upravující některé postupy a parametry v oblasti 
podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
 
Přijaté návrhy účinné od 01.01.2018 nelze považovat za systémové změny, které by podstatně 
ovlivnily efektivnost systému a vyřešily základní rozpory a překážky identifikované opakovaně již 
nejméně od roku 2011. Za základní problémy považujeme zejména:  

 MPSV ani MF zásadně neakceptují návrhy na využití slev na pojistném na sociálním 
zabezpečení jako základu systému podpory, nevyžadujícího složitou administrativu 
a nezatěžujícího bilanci veřejných financí.    

 V souvislosti s deregulací státem nařízené minimální mzdy a zaručených mzdových tarifů 
pro odměňování osob se zdravotním postižením se nedaří najít přiměřené uplatnění pro část 
aktivních osob se zdravotním postižením, dnes „zaměstnaných“ na tzv. „chráněném“ trhu 
práce, které však nemohou objektivně dosáhnout významné produktivity práce. Kompenzace 
růstu jejich mzdových nákladů nepodložených tržním výkonem pak nesystémově zatěžuje 
veřejné finance plošným růstem příspěvků. 

 V systému podpory uznaných zaměstnavatelů více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením již 10 let chybí složka podpory investičního a obchodního rozvoje, která by tyto 
státem podporované, ale na trhu ničím nechráněné zaměstnavatele, posouvala blíže 
k primárnímu trhu práce.  

 Vzhledem k neuspokojivému stavu informačního systému MPSV a ÚP ČR stále chybí data 
o struktuře a o chování více jak 3.000 uznaných zaměstnavatelů více než 50 % zaměstnanců 
se zdravotním postižením, jejichž velikost, obory podnikání i úroveň manažerské a personální 
práce se stále více liší. Chybí i informace o lidech se zdravotním postižením na volném trhu 
práce a jejich zaměstnavatelích. Bez systematických dat a jejich analýzy nelze rozhodovat 
o změně systému a jeho parametrů, aniž by existovalo riziko chyb s dopadem na tyto 
zaměstnavatele, případně na bilanci veřejných financí.  

 Za dílčí úspěch – výsledek úsilí nejméně 7 let lze považovat bezproblémové zavedení 
elektronické evidence náhradního plnění od roku 2017. Ani zde však není využito potenciálu 
tohoto systému: struktura předmětu náhradního plnění, diferenciace ročního limitu.  

 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Částečně splněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 
 
 
PLNĚNÍ NRZP: 
NRZP spolupracovala s MPSV na přípravě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Částečně splněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 
 
 

13.2  Vyspecifikovat činnosti poskytovatelů sociálních služeb zaměřených 
na uplatnění osob se zdravotním postižením s využitím jejich vzdělání a odborné 
kvalifikace. 
Gestor: MPSV 
Termín: 30. 06. 2018 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV není zcela jasný účel a obsah tohoto opatření, nicméně můžeme konstatovat, že mezi základní 
činnosti prováděné při poskytování sociálních služeb, jež jsou vymezené v ust. § 35 odst. 1 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů patří mj. i: 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
g) základní sociální poradenství,  
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
i) sociálně terapeutické činnosti,  
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění,  
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m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
  
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností stanoví u jednotlivých druhů sociálních 
služeb vyhláška č. 505/2006 Sb. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že v rámci sociálních služeb je kladen 
důraz i na společenské uplatnění osob se zdravotním postižením, vč. podpory jejich vzdělávání 
a pracovního uplatnění. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Navrhujeme opatření zrušit.  
 
 

13.4  Za účelem propojení systému vzdělávání a zaměstnanosti, který zvýší možnost 
mladých lidí se zdravotním postižením plynule přejít ze školy do zaměstnání, 
zabezpečit podmínky pro zavedení integrovaného systému kariérového poradenství 
v celoživotní perspektivě. 
Gestor: MPSV, MŠMT 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
MPSV dlouhodobě spolupracuje s MŠMT na vymezení gescí a vzájemném propojení aktivit obou 
resortů pro kariérové poradenství v celoživotní perspektivě. Je posilována vzájemná informovanost 
mezi centrálními institucemi zabývajícími se kariérovým poradenstvím (MŠMT, MPSV, ÚP ČR, NÚV 
aj.). Stejně důležitá je i spolupráce s celou sítí poskytovatelů kariérového poradenství.  
 
ÚP ČR přispívá k naplňování opatření realizací 2 celorepublikových projektů:  

1. „Podpora informačních a poradenských středisek ÚP ČR (PIPS)“, který přispívá k rozvoji 
personálních a odborných kapacit ÚP ČR v oblasti celoživotního poradenství. Záměrem 
tohoto projektu je podpořit schopnost kariérových poradců zavádět nové způsoby a metody 
práce se svými klienty. Přínosem projektu bude též spolupráce ÚP ČR při poskytování 
informací o trhu práce ve vazbě na poradenství pro volbu a změnu povolání v oblasti 
počátečního i dalšího vzdělávání. 

2. „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu 
práce“ přispívá k rozvoji personálních a odborných kapacit ÚP ČR v oblasti podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Akcentovaná je podpora individuální 
či skupinové poradenské práce s klientem a vytváření a udržování regionálních sítí 
spolupráce, jejíž součástí jsou i školská zařízení či poskytovatelé sociálních služeb.  

 
MPSV v roce 2018 započalo řešení výzkumného úkolu „Identifikace bariér v přístupu osob 
v reproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě“. Výzkum 
se zaměřuje nejen na přístup k využití služeb kariérového poradenství ve veřejných službách 
zaměstnanosti, ale i na pokrytí širšího spektra služeb kariérového poradenství, včetně kariérového 
poradenství poskytovaného na školách. Výstupem bude studie, jejíž využití bude pro nastavení 
integrovaného systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě a bude i obsahovat 
doporučení pro gestory kariérového poradenství na vládní úrovni.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
PLNĚNÍ MŠMT: 
Integrovaný systém kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, který zvyšuje možnost mladých 
lidí se zdravotním postižením plynule přejít ze školy do zaměstnání, je v elektronické podobě součástí 
Informačního systému o uplatnění absolventů škol ISA+ na www.infoabsolvent.cz. V sekci Kam 
na školu, která obsahuje průběžně aktualizovanou nabídku oborů a škol, jsou uvedeny filtry, které 
usnadňují kariérové rozhodování a vyhledávání oborů vhodných pro žáky se základními typy 
zdravotního postižení (zrakové, sluchové, tělesné a mentální). S ohledem na potřebu celoživotního 
vzdělávání je v systému nabídka denního studia, večerního, distančního aj. Dále je u každého oboru 
jednotlivých škol přímo uvedena informace, s jakým zdravotním postižením se lze do oboru 
bez problémů přihlásit. 
 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600006573/Obchodni-akademie-Praha-10-Heroldovy-sady-1/SOS?kodOboru=6341M02
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V informačním systému je rovněž vytvořena samostatná sekce s názvem Bez bariér až na trh práce, 
která výrazně doplňuje ostatní části systému a je určena mladým lidem se zdravotním postižením. 
Celá sekce je obdobně jako celý systém ISA+ koncipována i k využití pro kariérové poradce, učitele, 
ředitele, pracovníky ÚP ČR a další, kteří se problematikou přechodu mladých lidí se zdravotním 
postižením ze školy do zaměstnání zabývají. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
13.5  Věnovat zvýšenou pozornost uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání z řad 
osob se  zdravotním postižením při výběru a zařazování v rámci nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti a do poradenských aktivit Úřadu práce ČR. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Podle instrukce vydané MPSV vůči ÚP ČR byla kategorie osob se zdravotním postižením v roce 2018 
jednou z preferovaných skupin uchazečů o zaměstnání při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti.  
 
ÚP ČR přijal v předchozím období organizační opatření vedoucí k rozšíření sítě poradců pro pracovní 
rehabilitaci a koordinátorů zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Díky tomuto rozšíření došlo 
v roce 2018 k zintenzivnění výběru osob se zdravotním postižením k individuálním a skupinovým 
poradenským aktivitám. Tato intenzifikace činnosti přinesla také zvýšení počtu osob se zdravotním 
postižením zařazených do procesu pracovní rehabilitace. V roce 2018 uzavřel ÚP ČR celkem 621 
individuálních plánů pracovní rehabilitace. Ve srovnání s rokem 2017 bylo uzavřeno o 201 těchto 
plánů více, oproti roku 2014 činil nárůst o 547 plánů. 
 
Nadále pokračovala realizace projektu „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na volném trhu práce“. V roce 2018 poskytli pracovníci celkem 22.658 individuálních 
poradenských aktivit a pomohli nalézt pracovní uplatnění pro 2.089 lidí se zdravotním postižením 
(1.385 na otevřeném trhu práce a 704 na chráněném trhu práce).  
 
ÚP ČR také realizuje prostřednictvím svých krajských poboček regionální projekty přímého přidělení 
(RIP), a to v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 010, kdy hlavním cílem těchto 
projektů je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost osob zdravotně znevýhodněných prostřednictvím 
komplexní nabídky opatření. V rámci projektů jsou realizovány aktivity jako poradenské činnosti, 
možnost rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, případně doprovodná opatření.  
 
V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou vedle podpory realizované na ÚP ČR realizovány 
projekty neziskových, vzdělávacích a poradenských organizací, které jsou zaměřeny na zvýšení 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání 
a i neaktivních, na ÚP ČR neevidovaných, osob). Tyto projekty nezávisle doplňují aktivity ÚP ČR. 
V roce 2018 bylo realizováno 60 takových projektů o celkovém objemu cca 220 mil Kč (projekty jsou 
realizovány v rozmezí let 2016–2020). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
13.6  Při zprostředkování zaměstnání a při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti 
věnovat zvýšenou pozornost uchazečům o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání 
se zdravotním postižením, kterým byl snížen stupeň invalidity případně odebrán 
invalidní důchod. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Ustanovení § 67 odst. 6 zákona o zaměstnanosti považuje za osoby se zdravotním postižením 
i osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto 
posouzení. Na tyto osoby tak lze nadále aplikovat veškeré nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 
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určené k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zákon o zaměstnanosti v § 33 
upravuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, tj. i při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti, 
uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav potřebují. Pokud tedy osoba, které byl 
odebrán invalidní důchod nebo snížen stupeň invalidity, má problém s pracovním uplatněním, je 
taková osoba při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti preferována. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
13.7  Jednou ročně předkládat VVZPO výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu 
inspekce práce v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména 
pokud se týká zákazu diskriminace z důvodu zdravotního stavu, včetně vícenásobné 
diskriminace na základě dalších důvodů (např. pohlaví, věk), a to do 30. dubna 
příslušného roku. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Státní úřad inspekce práce v současné chvíli zpracovává výsledky kontrolní činnosti za rok 2018. 
Výsledky kontrolní činnosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, diskriminace 
z důvodu zdravotního stavu na pracovišti a při uplatňování práva na zaměstnání a případné 
vícenásobné diskriminace budou uvedeny ve zprávě, jejíž termín předložení VVZPO je do 30.04.2019.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 

Cíl: Zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve veřejném sektoru. 
 
13.8  V rámci své působnosti budou ústřední orgány státní správy včetně svých 
organizačních složek usilovat při zákonem stanoveném plnění povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením o jejich přímé zaměstnávání, přičemž 
budou přihlížet k vyrovnanému zaměstnávání žen a mužů se zdravotním postižením. 
Při výběru potencionálních zaměstnanců se zdravotním postižením budou rezorty 
s ohledem na konkrétní profesní a kvalifikační podmínky spolupracovat s Úřadem 
práce ČR.  
Gestor: všechny rezorty 
Termín: průběžně 
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PLNĚNÍ: 

Resort Průměrný 
počet 
zaměstnanců 

Povinný počet 
zaměstnanců 
se ZP 

Skutečný 
počet 
zaměstnaných 
mužů se ZP 

Skutečný 
počet 
zaměstnaných 
žen se ZP 

Skutečný 
počet 
zaměstnaných 
OZP 

Plnění povinného 
počtu 
zaměstnanců se 
ZP skutečným 
zaměstnáváním v 
% 

Odběr výrobků a 
služeb (nahrazující 
počet 
zaměstnaných 
OZP) přepočtený 
na osoby 

Počet osob, za 
který byl 
proveden 
odvod do 
státního 
rozpočtu 

Odvod do 
státního 
rozpočtu v 
Kč 

MD 435,92 17,43 2 2 4 22,95 0,36 9,33 728 324 

ŘVC 21,31 0 0 2 2 200 0 0 0 

ŘLP 993, 04 39,72 1 2 3 7,55 neuvedeno 36,72 2 866 455 

SPS 83,93 3,35 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno 3,05 0,3 23 419 

DÚ 106,17 4,24 0 1 1 23,58 2,68 0,57 44 496 

UCL 152,71 6,1 6 1 7 114,75 neuvedeno 0 0 

SFDI 94,39 3,77 1 1 2 53,05 neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

CSPSD 109,12 4,36 0 0 0 0 4,15 0,21 16 394 

ŘSD 1958,5 78,34 33 30 63 80,42 11,41 11,35 1 120 197 

SŽDC 18232,76 729,31 143 76 219 30,03 50,11 460,73 35 965 736 

MF 1 362,0 54,5 7 12 19 34,87 3,16 29,91 2 334 849 

GŘC 1 437,21 57,48 13,06 17,47 30,53 53,11 20,52 6,43 501 942 

GFŘ 15 118,07 604,72 102 285 387,76 64,10 98,87 118,09 9 218 401 

ÚZSVM 1 669,44 66,77 20 39 59 88,36 27,27 0 0 

STC 400,03 16 8 6 14 87,50 2,69 0 0 

MK 275,63 11,02 4 6 10 90,74 0 2,13 166274 

NIPOS 57,64 2,31 0 2,4 2,4 103,90 0 0 0 

NÚLK 57,64 2,31 0 2,4 2,4 103,90 0 0 0 

NK ČR 466,15 18,64 2,85 8,35 11,2 60,09 4,44 3 234 188 

MZK 180,97 7,23 4,35 5,3 9,65 133,47 0 0 0 

KTN 42,58 1,72 6 1 7 406,98 0 0 0 

NPÚ 2064 83 47 31 78 93,98 16 0 0 
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NM 450 18 16 3 19 105,56 0,97 0 0 

MZM 185 7 7 13 20 285,71 0 0 0 

SZM 110,83 4,43 1 0,9 1,9 42,89 0,95 1,58 113 606 

NG 211,66 8,46 4 9 13 153,66   0 0 

MG 138,36 5,53 7 5 12 217,00 0 0 0 

MUO 105,45 4,17 0 7 7 167,86 0 0 0 

NTM 133 5,32 5 1 6 112,78 0 6 0 

TMB 93,67 3,74 2 1 3 80,21 21,36 0 0 

UPM 88,688 3,61 1 1 2 55,40 1,88 0 0 

MSBJ 27,19 1,08 1 2 3 277,78 0 0 0 

MLK 21 0 0 0 0 - 0 0 0 

MJAK 22 0 0 0 0 - 0 0 0 

PNP 82,34 3,29 1 0 1 30,40 4,26 0 0 

VMP 121,13 4,84 5 1 6,79 140,29 0 0 0 

PL 24 0 0 1 1 100 0 0 0 

PT 120,92 4,83 4 4 8 165,63 0 0 0 

HTM 36,72 1,46 1 1 2 136,99 0 0 0 

MMR 679,94 27,19 6,45 3,89 10,34 38,03 0,45 16,4 1 280 225  

MO 1996,78 79,87 5 7 12 15,02 7,6 60,97 4759470 

MPO 847,69 33,9 1 11 12 35,40 11,65 7,99 623 720 

MPSV 1353,48 54,13 6 18 24 44,34 32,43 0 0 

ÚP ČR 11703,16 468,12 68 403 471 100,62 48,24 0 0 

SÚIP 761,99 30,47 20 16 36 118,15 0 0 0 

ČSSZ 8 453,61 338,14 62 330 392 115,93 0 0 0 

MSp 434 17,06 1 2 3 17,58 1,6 12,86 1 003 884 

IKSP 24,71 0 0 0 0 - 0 0 0 

RT 42,99 1,72 1,01 2,46 3,47 201,74 0 0 0 

PMS 549,9 21,96 2 5 7 31,88 5,84 6,06 473 059 
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VS ČR 4318,7 172,72 27,56 35,78 63,36 36,68 141,19 0 0 

JA 64,2 2,44 2 4 6 245,90 0 0 0 

MŠMT 893,11 35,72 3 12 15 41,99 16,79 1,46 113 972  

MV 2 512,92 100,51 39 42 32 31,84 0 57,41 4 481 569 

Policejní 
prezidium 
ČR 

1 738,71 69,54 22 16 38 54,64 1,5 45,07 3 518 277 

MZ 401,75 16,07 2 5 7 43,56 9,08 1,67 130 365 

MZE 764,33 30,57 8,73 5 13,73 44,91 12,58 4,26   

MZV 1 796,16 71,84 4 3 7 9,74 15,39 50,43 3 936 392 

MŽP 582,34 23,29 4,39 5,8 10,19 43,75 0 13,1 1 022 619 

 
ŔVC – Ředitelství vodních cest ČR, ÚCL -  Úřad pro civilní letectví, CSPSD – Centrum služeb pro silniční dopravu, SPS – Státní plavební správa, ŔLP ČR – 
Řízení letového provozu ČR, DÚ – Drážní úřad, SŽDC – Správa železniční dopravní cesty 
 
GŘC – Generální ředitelství cel, GFŘ – Generální finančního ředitelství, ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, STC – Státní tiskárna 
cenin 
 
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, NÚLK – Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, NK ČR – Národní knihovna ČR, MZK – 
Moravská zemská knihovna v Brně, KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, NM – Národní muzeum, MZM – Moravské zemské muzeum, 
SZM – Slezské zemské muzeum, NG – Národní galerie, MG – Moravská galerie, MUO – Muzeum umění v Olomouci, NTM – národní technické muzeum, 
TMB – Technické muzeum v Brně, UPM – Uměleckoprůmyslové museum, MSBJ – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., MLK – Muzeum loutkářských 
kultur, MJAK – Muzeum J. A. Komenského, PNP – Památník národního písemnictví, VMP – Valašské muzeum v přírodě, PL – Památník Lidice, PT – 
Památník Terezín, HMT – Husitské muzeum v Táboře 
 
SUIP – Státní úřad inspekce práce 
 
IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci, RT – Rejstřík trestů, PMS – Probační a mediační služba, VS ČR – Vězeňská služba ČR, JA – Justiční 
akademie 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ:  
Plněno: MF, MK, MPSV 
Neplněno: MD, MMR, MO, MPO, MSp, MŠMT, MV, MZ, MZe, MZV, MŽP
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13.9  V návaznosti na opatření 13.8 zvýšit počet zaměstnaných osob se zdravotním 
postižením a předkládat informaci o vývoji zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením v jednotlivých rezortech (včetně členění dle pohlaví). 
Gestor: všechny rezorty 
Termín: 1x ročně 
 
PLNĚNÍ: 

Resort Období 
Skutečný počet 
zaměstnaných OZP 

Skutečný počet 
zaměstnaných mužů se ZP 

Skutečný počet 
zaměstnaných žen se ZP 

MD 
2017 288 184 104 

2018 301 186 115 

MF 
2017 18 7 11 

2018 19 7 12 

GŘC 
2017 27,75 12,61 15,14 

2018 30,53 13,06 17,47 

GFŘ 
2017 370,34 89 281 

2018 387,76 102 285 

ÚZSVM 
2017 52 18 34 

2018 59 20 39 

STC 
2017 10 7 3 

2018 14 8 6 

MK 
2017 9 3 6 

2018 10 4 6 

NIPOS 
2017 2,4 0 2,4 

2018 2,4 0 2,4 

NÚLK 
2017 3,73 1,74 1,99 

2018 3,18 1,16 2,02 

NK ČR 
2017 9,41 2,54 6,87 

2018 11,2 2,85 8,35 

MZK 
2017 11 6 5 

2018 11 5 6 

KTN 
2017 8 7 1 

2018 7 6 1 

NPÚ 
2017 72 43 29 

2018 78 47 31 

NM 
2017 14 12 2 

2018 19 16 3 

MZM 
2017 28 10 18 

2018 20 7 13 

SZM 
2017 1,9 1 0,9 

2018 1,9 1 0,9 
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NG 
2017 9,4 1 9 

2018 13 4 9 

MG 
2017 9,22 4,61 4,61 

2018 12 7 5 

MUO 
2017 7 1 6 

2018 7 0 7 

NTM 
2017 7 6 1 

2018 6 5 1 

TMB 
2017 4 3 1 

2018 3 2 1 

UPM 
2017 2 1 1 

2018 2 1 1 

MSBJ 
2017 3 1 2 

2018 3 1 2 

PNP 
2017 1 1 0 

2018 1 1 0 

VMP 
2017 8 6 2 

2018 6 5 1 

PL 
2017 1 0 1 

2018 2 0 2 

PT 
2017 9 4 5 

2018 8 4 4 

HMT 
2017 2 1 1 

2018 2 1 1 

MMR 
2017 11,21 6,06 5,15 

2018 10,34 6,45 3,89 

MO 
2017 8 neuvedeno neuvedeno 

2018 12 neuvedeno neuvedeno 

MPO 
2017 11 2 9 

2018 12 1 11 

MPSV 
2017 23 5 18 

2018 24 6 18 

SÚIP 
2017 32 19 13 

2018 36 20 16 

GŘ ÚP 
ČR 

2017 441 52 389 

2018 471 68 403 

ČSSZ 
2017 328 51 277 

2018 392 62 330 

MSp 2017 7 4 3 
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2018 3 1 2 

VS ČR 
2017 59 26 33 

2018 64 28 36 

PMS 
2017 9 2 7 

2018 7 2 5 

RT 
2017 5 2 3 

2018 4 1 3 

JA 
2017 6 2 4 

2018 6 2 4 

MŠMT 
2017 14 3 11 

2018 12 2 10 

MV 
2017 85 37 48 

2018 81 39 42 

MZ 
2017 7 0 7 

2018 7 2 5 

MZE 
2017 19,79 9 10,79 

2018 13,73 8,73 5 

MZV 
2017 5 3 2 

2018 7 4 3 

MŽP 
2017 9,61 4,19 5,42 

2018 10,19 4,39 5,8 

 
GŘC – Generální ředitelství cel, GFŘ – Generální finančního ředitelství, ÚZSVM – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, STC – Státní tiskárna cenin 
 
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, NÚLK – Národní ústav lidové kultury 
ve Strážnici, NK ČR – Národní knihovna ČR, MZK – Moravská zemská knihovna v Brně, KTN – 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, NM – Národní muzeum, MZM – Moravské zemské 
muzeum, SZM – Slezské zemské muzeum, NG – Národní galerie, MG – Moravská galerie, MUO – 
Muzeum umění v Olomouci, NTM – národní technické muzeum, TMB – Technické muzeum v Brně, 
UPM – Uměleckoprůmyslové museum, MSBJ – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., MLK – 
Muzeum loutkářských kultur, MJAK – Muzeum J. A. Komenského, PNP – Památník národního 
písemnictví, VMP – Valašské muzeum v přírodě, PL – Památník Lidice, PT – Památník Terezín, HMT 
– Husitské muzeum v Táboře 
 
IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci, RT – Rejstřík trestů, PMS – Probační a mediační 
služba, VS ČR – Vězeňská služba ČR, JA – Justiční akademie 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ:  
Plněno: MD, MF, MO, MPO, MPSV, MZV, MŽP 
Částečně plněno: MK, MZ 
Neplněno: MMR, MSp, MŠMT, MV, MZe 

 
 
13.10  Monitorovat situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
ve vybraných institucích veřejné správy.  
Gestor: MLP, VVZPO 
Termín: průběžně 
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PLNĚNÍ MLP, VVZPO: 
VVZPO se zabýval na svém zasedání 19.06.2018 tématem zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením ve veřejné správě, v rámci tohoto bodu byl v podkladech obsažen i přehled zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením na ministerstvech a v jejich organizačních složkách od roku 2014 
do roku 2017.  
 
V roce 2017 bylo z povinného počtu 638 zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří by měli být 
souhrnně zaměstnáni na všech ministerstvech, zaměstnáno pouze 289 osob, tedy cca 45 %. Většina 
ministerstev (11 ze 14) nedosahuje ani poloviny povinného počtu skutečně zaměstnaných osob 
se zdravotním postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 

 

Cíl: Podporovat pracovní a profesní rehabilitaci osob se zdravotním postižením 
a programy zaměřené na udržení pracovního místa a návrat do zaměstnání. 
 
13.11  Podle potřeby praxe legislativně či organizačně upravit a ekonomicky zajistit 
prostupný systém sociální a pracovní rehabilitace určený pro osoby se zdravotním 
postižením, které jsou jen těžce zaměstnatelné na trhu práce při užití stávajících 
způsobů podpory (zejména osoby s těžšími formami zdravotního postižení, 
s postižením kombinovaným a mentálním). 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Naplňování opatření probíhá průběžně jednak realizací postupu dle materiálu MPSV „Doporučený 
postup č. 1/2016 na podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob 
se zdravotním postižením“ a také realizací celorepublikového projektu ÚP ČR „Rozvoj systému 
podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“, který posílil personální 
a odborné kapacity ÚP ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Prostřednictvím vymezených pracovních činností Poradců osob se zdravotním postižením, 
Koordinátorů zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich zástupců dochází k prohlubování 
regionální spolupráce mezi ÚP ČR, poskytovateli sociálních služeb jak z kategorie sociální prevence, 
tak sociální péče, jejichž uživatelé jsou zástupci cílové skupiny tohoto opatření. V rámci projektu 
probíhá také komplexní evaluační proces, který může ukázat potřebu konkrétních systémových úprav. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
13.12  Ve spolupráci s NRZP a dalšími organizacemi informovat osoby se zdravotním 
postižením o možnosti pracovní rehabilitace, poradenství a dalších nástrojů, které 
může Úřad práce ČR poskytnout osobám se zdravotním postižením. 
Gestor: MPSV 
Spolupráce: NRZP  
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Zaměstnanost této cílové skupiny uchazečů o zaměstnání podporuje ÚP ČR také prostřednictvím 
úzké spolupráce s organizacemi, které osoby se zdravotním postižením zastupují. Konkrétním 
příkladem je memorandum, které v lednu 2018 uzavřel ÚP ČR a NRZP. Jeho obsahem je dlouhodobá 
spolupráce a koordinace aktivit směřujících k navýšení podílu zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením. 
 
Zaměstnavatelé jsou o možnostech podpory ze strany ÚP ČR v případě, že zaměstnají osoby 
se zdravotním postižením, informováni pracovníky monitoringu pracovišť ÚP ČR. Na jednotlivých 
pracovištích ÚP ČR působí v rámci projektu Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením na volném trhu práce pracovník přímo určený pro kontakt s lidmi 
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se zdravotním postižením a se zaměstnavateli osob se zdravotním postižením a pro poskytování 
informací týkajících se možností a výhod zaměstnávání těchto osob. Informace jsou také přenášeny 
v rámci pracovní skupiny, zřízené na MPSV (viz bod 13.1.). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ NRZP: 
Probíhá spolupráce s ÚP ČR na aktualizaci a doplnění webových stránek www.praceprozp.cz. 
Na tomto webu se mohou potkat zájemci o práci z řad osob se zdravotním postižením 
a zaměstnavatelé. NRZP pravidelně na svých webových stránkách www.nrzp.cz, na facebooku NRZP 
uveřejňuje informace se změnami v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
V jednotlivých informacích jsou uvedeny změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.   
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 
13.13  Nadále podporovat a rozvíjet projekty zrealizované v součinnosti Ministerstva 
zemědělství, 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. 
Gestor: MZE 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MZE: 
Sociální projekty MZe, vzniklé v polovině 90. let ve spolupráci s Agrární komorou ČR a francouzskou 
sociální pojišťovnou MSA zaměřené na rehabilitaci lidí s lehkým mentálním postižením jejich 
zaměstnáváním v provozu zemědělských farem a chráněných dílen, se rozvinuly na síť chráněných 
dílen a pracovišť v obcích Týn nad Vltavou, Čihovice, Temelín, Chrášťany, Chelčice a Třeboň 
(Jihočeský kraj) a Neratov, Bartošovice a Žamberk (Královéhradecký a Pardubický kraj). Obě centra 
se tak stala na regionální úrovni jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů osob se zdravotním 
postižením. Kromě toho plní i funkci kulturních, školících, vzdělávacích, sociálních a poradenských 
center. Na jejich rozvoj a provoz poskytlo v roce 2018 MZe neinvestiční dotaci ve výši 6.861 tis. Kč.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 

http://www.praceprozp.cz/
http://www.nrzp.cz/
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14. Sociální zabezpečení a sociální ochrana 
 
Čtrnáctá kapitola navazuje na článek 28 Úmluvy přiznávající osobám se zdravotním postižením právo 
na přiměřenou životní úroveň a sociální ochranu. 
 
Opatření obsažená v této části jsou zaměřena především na hledání možností, jak zpřesnit a zkvalitnit 
systém posuzování zdravotního stavu v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení. Je třeba 
prozkoumat, zda a v jaké podobě by bylo možné nastavit v posudkovém procesu systém 
multidisciplinárního posuzování, které vede k objektivnějšímu a transparentnějšímu zhodnocení 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků.  
 
Je účelné znovu zanalyzovat a zvážit vhodnost využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 
disability a zdraví jak pro oblast zdravotnictví a zdravotních služeb, tak i pro oblast sociální práce, 
sociálních služeb a dávkových systémů.  
 
Nadpoloviční většina sociálních služeb je poskytována neformálními pečovateli v rodinném prostředí, 
je však třeba pečující osoby dostatečně podporovat, a to jak finančně tak i dalšími podpůrnými 
službami.  
 
 

Cíl: Zkvalitňovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního 
zabezpečení a sociální ochrany. 

 

14.1  Provést analýzu způsobu posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků 
v sociálním zabezpečení s cílem zjistit podmínky pro zavedení multidisciplinárního 
posuzování a dle výsledků navrhnout změny příslušných právních předpisů. 
Gestor: MPSV 
Termín analýzy: 31. 12. 2016 
Termín opatření: 31. 12. 2018  
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Na základě tohoto opatření uložilo MPSV ČSSZ pilotně ověřit odbornost všeobecné sestry 
v posuzování zdravotního stavu. Pilotáž byla provedena v podobě zavedení nové pozice odborného 
asistenta posudkového lékaře do procesu posuzování zdravotního stavu pro potřeby rozhodování 
o dávkách a službách sociálního zabezpečení. V průběhu roku 2016 proběhlo úvodní pilotní testování 
možnosti zřízení této pozice. Na základě pozitivních výsledků pilotáže bylo na ČSSZ od 01.01.2018 
zřízeno 52 systemizovaných míst odborného asistenta posudkového lékaře. Tito odborníci musí mít 
minimálně vyšší odborné vzdělání a odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo 
k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Jejich pracovní náplní je 
analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky o zdravotním 
stavu žadatelů o dávky nepojistných systémů sociálního zabezpečení. Zavedení těchto pozic 
do struktury lékařské posudkové služby mj. posílilo multidisciplinaritu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 

 
 

14.3  Revidovat zrušení používání mezinárodní klasifikace ICF v podmínkách 
ČR. V zákoně o zdravotních službách znovu obnovit povinnosti ošetřujících 
lékařů/poskytovatelů zdravotních služeb používat Mezinárodní klasifikaci ICF 
v případech, kdy se zjistí dlouhodobá nebo trvalá disabilita. Za tímto účelem 
vypracovat uživatelské formy aplikace ICF pro terénní praxi poskytovatelů zdravotních 
a sociálních služeb, které bude následně možné využit i v resortu MPSV.  
Gestor: MZ 
Termín: 31. 12. 2018 
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PLNĚNÍ MZ: 
Podle mezinárodního standardu (tzv. Core sety) byly vytvořeny zatím 4 vzory formulářů (ICF 
Checklist) pro vybrané klinické situace. Vhodným způsobem další tvorby a šíření formulářů 
pro specifické klinické situace založené na Core setech je vytvoření webové aplikace pro tento účel, 
z důvodu omezených kapacit Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR k tomu zatím nedošlo. 
Návrh Sdělení Českého statistického úřadu vyhlašujícího možnost používat MKF ve sběrech dat v ČR 
by měl být předložen poradě vedení MZ. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR se dále 
účastní mezinárodních aktivit na úrovni WHO (WHO Family of International Classifications Network; 
3rd International Symposium: ICF Education, Hamburk 2018; 4th International Symposium: ICF 
Education, Kuvajt 2019) s cílem získání aktuálních poznatků a best practices k implementaci MKF 
v zahraničí. Na koordinaci mezinárodních aktivit spolupracuje Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnou 
fakultní nemocnicí v Praze. MKF by měla být jedním z hlavních témat připravované konference 
o klinických klasifikacích KlasifiKon 2019, která se bude konat v říjnu 2019. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Nesplněno. Navržen posun termínu do 31.12.2020. 

 
 
14.4  Rozvíjet posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků v souladu s pokroky 
v medicíně a potřebami osob se zdravotním postižením zejména v oblasti posuzování 
invalidity a stupně závislosti. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Oblast posuzování (nejen) invalidity byla aktualizována s ohledem na pokroky v medicíně a zároveň 
ve snaze zefektivnit stanovování kontrolních lékařských prohlídek a doby platnosti posudku 
prostřednictvím nového Metodického pokynu ústředního ředitele ČSSZ č. 22/2018 Postupy lékařské 
posudkové služby k zajištění efektivity při stanovování kontrolních lékařských prohlídek a platnosti 
posudku.  
 
Zákonem č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákona se do zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo doplněno do seznamu podkladů, ze kterých 
vychází OSSZ při posuzování stupně závislosti, vyšetření dětského klinického psychologa v případě 
pervazivních vývojových poruch, čímž se významně zvýšila komplexita podkladů, ze kterých vychází 
lékařská posudková služba při posouzení funkčního dopadu daného onemocnění na děti, vč. ref lexe 
prognózy a definovaných potřeb pro adekvátní terapii a podporu celistvého vývoje dětí s PAS. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 
14.5  Navázat spolupráci a spolupracovat s VVZPO při upřesňování metodických 
pravidel posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků. 
Gestor: MPSV, MLP, VVZPO 
Termín: průběžně  
 
PLNĚNÍ MLP, VVZPO: 
V rámci plnění tohoto opatření spolupracoval sekretariát VVZPO s MPSV, a zejména pak s odborem 
posudkové služby při upřesňování metodických pravidel posuzování zdravotního stavu a jeho 
důsledků především v následujících oblastech:  
 
1. Při přípravě návrhu věcného řešení koordinace rehabilitace, kde byly diskutovány zejména 
následující otázky: 

 vymezení okruhu oprávněných osob se zdravotním postižením, které budou splňovat 
podmínky pro poskytování koordinace rehabilitace,  

 důsledná aplikace funkční diagnostiky, ergodiagnostiky a pedagogické a psychologické 
diagnostiky jako součást odborného vyšetření funkčních schopností a dovedností osoby 
se zdravotním postižením,  
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 náležitosti vydávaných doporučení ke koordinaci rehabilitace,  

 povinnosti osoby se zdravotním postižením při poskytování koordinace rehabilitace. 
 
2. Při plnění úkolů vycházejících z vládou schváleného Podnětu k řešení situace života osob s PAS 
a jejich rodin, a to zejména v části týkající se posudkové praxe. Byla konzultována potřeba zpřesnění 
členění PAS ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením. Dalším diskutovaným tématem bylo v rámci posuzování 
míry závislosti pro účely příspěvku na péči více zohlednit při hodnocení aktivit základních životních 
potřeb posouzení jejich zvládání z hlediska osob s PAS. Projednávány byly rovněž výsledky 
prováděných kontrol posudkové praxe v oblasti nepojistných dávek sociálního zabezpečení týkajících 
se osob s PAS.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Užší spolupráce s VVZPO přispěla k tomu, že byl v roce 2018 doplněn Metodický pokyn vrchního 
ředitele úseku lékařské posudkové služby č. 6/2013, Posuzování zdravotního stavu pro účely zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
předpisů, v duchu rozšíření odborností oprávněných ke stanovování PAS. Ve spolupráci se zástupci 
VVZPO proběhla dvoudenní vzdělávací akce pro posudkové lékaře, na které ve dnech 05.–
06.11.2018 aktivně vystoupili jak odborníci doporučení právě VVZPO, tak sami zástupci některých 
organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
14.6  Monitorovat a vyhodnocovat postavení osob se zdravotním postižením 
v jednotlivých systémech sociálního zabezpečení z hlediska zajištění jejich potřeb 
a předkládat potřebné dílčí a systémové návrhy na změny. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
ČSSZ zpracovala detailní analýzu výsledků posouzení zdravotního stavu pro jednotlivé předměty 
řízení za období let 2015–2018. Výsledky potvrdily ustálená a osvědčená posudková kritéria a jejich 
jednotnou a stabilní aplikaci v praxi. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Podporovat pečující osoby o osoby se zdravotním postižením. 
 
14.7  Vytvářet takové materiální a odborné zázemí rodinám, aby samy mohly zajistit 
péči svým rodinným příslušníkům, kteří jsou na takovou péči odkázáni. Podporovat 
pečující osoby tak, aby péče vedla ke zlepšení kvality života osob se zdravotním 
postižením a usnadnila pečujícím osobám návrat na trh práce. V případě potřeby 
navrhnout odpovídající legislativní změny.  
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
V roce 2018 ukončil realizaci projekt "3S", který testoval nové nastavení pečovatelské služby 
s využitím principu najít pečovatele tak, aby žil co nejblíže klientovi, sdílení úvazků a zajištění péče až 
24/7 – nové nastavení služeb zároveň zajištuje snížení nákladů na pečovatelskou službu až o 50 % 
oproti standardním průměrným nákladům na tuto péči v ČR při minimálně stejné nebo vyšší kvalitě 
služby.   
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Dále pokračoval projekt "Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím komunitního 
modelu", jehož hlavním cílem je udržet pečované osoby (osoby 50+ závislé na péči druhé osoby 
včetně seniorů) v jejich domácím prostředí. V rámci projektu začala fungovat sociálně zdravotní 
komunitní centra v Havířově a v Uherském Brodě, která poskytují poradenství seniorům a rodinám 
v oblasti zdravotní problematiky (např. jak provádět zdravotní úkony, rehabilitaci, polohování), základní 
a odborné sociální poradenství a zajištují návaznost na další odborné služby s cílem usnadnit 
neformálním pečovatelům péči o seniora.  
 
Začal být realizován projekt "Doma s Alzheimerovou chorobou", jehož cílem je vytvořit a pilotně 
otestovat systémové řešení komplexního přístupu péče o osoby s Alzheimerovou chorobou 
v domácím prostředí a předcházet tak tlaku na předčasné umísťování těchto osob do pobytových 
sociálních služeb.   
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
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15. Participace občanů se zdravotním postižením a jejich organizací 
na správě věcí veřejných 
 
Kapitola patnáctá vychází z článku 29 Úmluvy, který garantuje osobám se zdravotním postižením 
politická práva a jejich účast na politickém a veřejném životě. 
 
Za účelem posílení schopnosti organizací lidí se zdravotním postižením přispívat k procesu vývoje 
politik a programů je třeba trvale podporovat vzájemné partnerství mezi organizacemi lidí 
se zdravotním postižením, státem a ostatními partnery veřejné správy a veřejných služeb. Rovněž je 
nezbytné zdokonalovat mechanismy, které podpoří větší participaci lidí se zdravotním postižením 
na konzultativních procesech zejména v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Opatření 
této kapitoly jsou proto zaměřena na poskytování dotací k podpoře veřejně prospěšných aktivit spolků 
lidí se zdravotním postižením, k podpoře jejich spolupráce s mezinárodními organizacemi 
a na zajištění možnosti těchto organizací účastnit se legislativního procesu. Dále je také třeba 
podporovat projekty, jejichž cílem je umožnění většího zastoupení žen se zdravotním postižením 
ve veřejném životě.  
 
Druhý cíl v této oblasti se týká přístupnosti výkonu volebního práva. Průběžným úkolem MV je proto 
zveřejňovat informace vztahující se k volbám ve formátech přístupných a srozumitelných osobám 
se zdravotním postižením.   
 
 

Cíl: Aktivně podporovat prostředí, v němž se mohou osoby se zdravotním 
postižením a jejich organizace účinně a plně, bez diskriminace 
a na rovnoprávném základě s ostatními, podílet na řízení veřejných záležitostí, 
a napomáhat jejich účasti ve veřejném životě. 
 

15.1  Nadále podporovat dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků 
zdravotně postižených a zachovat minimálně dosavadní výši podpory. 
Gestor: ÚV ČR, MLP, VVZPO 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ ÚV ČR, MLP, VVZPO: 
Rozhodnutím vlády ČR (usnesení ze dne 19.09.2007 č. 1062) je od roku 2008 dotační program 
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených (dále jen „Podpora spolků ZP“) 
financován z kapitoly 304 Úřadu vlády ČR. Dotační program je zaměřen na podporu spolků osob 
se zdravotním postižením s celostátní působností. Na tento dotační program byla ve státním rozpočtu 
pro rok 2018 vyčleněna částka 22.500.000 Kč.  
 
VVZPO ve spolupráci s Úřadem vlády ČR  vyhlásil pro rok 2018 výzvu k předkládání žádostí 
o finanční podporu z dotačního programu Podpora spolků ZP s termínem uzávěrky do 30.09.2017. 
Sekretariát Výboru přijal celkem 59 žádostí spolků osob se zdravotním postižením s požadavkem v 
celkové výši 36.144.713 Kč. Předložené projekty posuzovala devítičlenná Komise pro hodnocení 
projektů programu Podpora spolků ZP. Po vyhodnocení projektů Komisí bylo Úřadem vlády ČR 
finančně podpořeno 45 projektů, rozděleny byly finanční prostředky ve výši 22.500.000 Kč.  
 
V rámci dotačního programu byly podpořeny projekty obsahující následující aktivity: A) Mezinárodní 
spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, B) Účast na tvorbě, 
realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 
C) Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením, D) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně 
postižených. 
 
Pro rok 2019 vyhlásil VVZPO ve spolupráci s Úřadem vlády ČR další výzvu k předkládání žádostí 
o finanční podporu projektů. K termínu uzávěrky 19.10.2018 přijal sekretariát VVZPO 58 žádostí 
spolků osob se zdravotním postižením v celkové výši 36.750.188 Kč. Pro finanční podporu projektů 
realizovaných v tomto dotačním programu byla ve státním rozpočtu pro rok 2019 vyčleněna částka 
22.500.00 Kč. 
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
15.2  V rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 
postižených nadále podporovat mezinárodní spolupráci organizací osob 
se zdravotním postižením (členství v mezinárodních organizacích, náklady 
na zahraniční cesty, účast na mezinárodních konferencích atd.). 
Gestor: ÚV ČR, MLP, VVZPO 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ ÚV ČR, MLP, VVZPO: 
Jednou ze čtyř  podporovaných aktivit v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit 
spolků zdravotně postižených pro rok 2018, který byl vyhlášen Úřadem vlády ČR a VVZPO, byla 
mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Dotace byly poskytnuty na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních 
organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Z dotace bylo možno hradit 
příjemcům roční členské poplatky v mezinárodních organizacích, náklady spojené se zajišťováním 
překladů důležitých dokumentů, zpřístupňováním informací ze zahraničí apod. Dále byly dotovány 
náklady na zahraniční cesty, pokud souvisely se základním zaměřením činnosti příjemců či s jejich 
členstvím v mezinárodních organizacích. Z dotace bylo možno hradit náklady na dopravu, pojištění, 
ubytování a další nezbytné náklady (stravu a veřejnou hromadnou dopravu) během zahraničního 
pobytu. 
 
V roce 2018 bylo podpořeno 31 spolků v oblasti mezinárodní spolupráce. Celkem bylo uhrazeno 48 
členských příspěvků v mezinárodních organizacích. Mezi hlavní výstupy mezinárodní spolupráce patří 
především účast na rozmanitých setkáních v zahraničí, podstatnou část tvoří také sdílení informací 
z těchto aktivit. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
15.3  Podporovat projekty zaměřené na zvýšení míry participace žen se zdravotním 
postižením ve veřejném životě. 
Gestor: MPSV 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MPSV: 
Ženy se zdravotním postižením jsou podporovány v projektech Operačního programu Zaměstnanost, 
ve výzvě č. 61 a 62 „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu 
a v hl. městě Praze“. Tyto projekty jsou zaměřeny na zlepšení pracovní uplatnitelnosti na volném trhu 
s tím, že takové zapojení může představovat pro účastníka i větší míru participace na veřejném životě.  
 
Za účelem podpory žen se zdravotním postižením byl dále v rámci výzvy č. 75 na podporu 
zaměstnanosti zahájen např. projekt „Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním“ 
o objemu 5.537.630 Kč, který realizuje Asociace občanských poraden. Cílem projektu „Natažená ruka 
ženám se zdravotním postižením“ bylo napomoci k pracovní integraci 25 žen se zdravotním 
postižením (Moravskoslezský kraj), ohrožených sociálním vyloučením a k odstranění bariér, které 
znesnadňují jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Hlavním cílem projektu „Věkem 55+ 
a zdravotním postižením nekončí pracovní kariéra“ bylo zvýšení zaměstnanosti žen se zdravotním 
postižením ve věku 55+ v Moravskoslezském kraji, které jsou v evidenci ÚP ČR a dále propagace 
částečných a jiných flexibilních úvazků ve vybraném kraji.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
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15.4  Zajistit účast organizací osob se zdravotním postižením na legislativním 
procesu. 
Gestor: MLP, VVZPO 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MLP, VVZPO: 
Sekretariát VVZPO se účastnil v roce 2018 legislativního procesu připomínkováním právních předpisů 
z hlediska jejich možného dopadu na osoby se zdravotním postižením prostřednictvím ministra 
spravedlnosti, který byl pověřen řízením agendy lidských práv, a později vládní zmocněnkyně 
pro lidská práva. Nově připravované nebo novelizované právní předpisy sekretariát rozesílá 
v elektronické podobě NRZP, která materiály dále distribuuje svým členským organizacím, Asociaci 
organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých ČR, Pražské organizaci vozíčkářů a spolku Za sklem. Organizace osob se zdravotním 
postižením mohou své připomínky k právním předpisům zasílat jednotlivým předkladatelům samy 
nebo je mohou zaslat sekretariátu VVZPO k dalšímu využití. Sekretariát VVZPO připomínky 
předkládané organizacemi soustřeďuje, vyhodnocuje a předává ministrovi pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu k uplatnění. Zaměstnanci sekretariátu se účastní projednávání připomínek.  
 
Všechny organizace osob se zdravotním postižením mají také možnost seznámit se s připravovanými 
předpisy v Knihovně připravované legislativy https://apps.odok.cz/kpl. Tento veřejný portál 
zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Je možné zde 
sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další 
dokumenty legislativní povahy. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
 
 

Cíl: Zlepšit podmínky přístupu osob se zdravotním postižením k výkonu 
volebního práva. 
 
15.5  Provést analýzu proveditelnosti odstranění překážky výkonu volebního práva 
osob se zdravotním postižením z důvodu omezení jejich svéprávnosti v návaznosti na 
zahraniční zkušenosti.  
Gestor: MV 
Termín: 31. 12. 2018 
 
PLNĚNÍ MV: 
Analýza byla zpracována a postoupena vládní zmocněnkyni pro lidská práva. MV nad rámec analýzy 
dále provádí šetření o počtech voličů s překážkou výkonu volebního práva z důvodu omezené 
svéprávnosti v rámci ČR. Údaje lze získat jedině od jednotlivých obecních úřadů, které vedou 
seznamy voličů. Je tudíž nutné oslovit všech cca 6.500 obcí. Toto zjišťování bylo možné zahájit až 
po 31.12.2018, kdy uplynulo pětileté přechodné období, v němž soudy mohly rozhodnout o omezení 
svéprávnosti u osob, které byly podle dřívějších předpisů zbaveny způsobilosti k právním úkonům. 
Pokud o nich soud do uvedeného data nerozhodl, nabyly od 01.01.2019 svéprávnosti bez omezení. 
Dotazy na jednotlivé obce již MV rozeslalo prostřednictvím krajských úřadů. Zároveň MV jedná 
s Kanceláří veřejné ochránkyně práv o výsledcích šetření k uplatňování volebního práva v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Splněno. 
 
 
15.6  Zajistit, aby informace vztahující se k volbám byly zveřejňovány ve formátech 
přístupných osobám se zdravotním postižením (zejména zveřejňovány na internetu 
a formou snadno srozumitelných textů). 
Gestor: MV 
Termín: průběžně 
 

https://apps.odok.cz/kpl
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PLNĚNÍ MV: 
MV ve spolupráci s VVZPO i s některými neziskovými organizacemi zajišťuje pro jednotlivé druhy 
voleb texty volebních materiálů přístupné pro snadnější čtení voličů se zdravotním postižením. Tyto 
materiály ministerstvo zajistilo a VVZPO poskytlo i pro volbu prezidenta republiky, volby 
do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. Konkrétní způsob využití 
a distribuce je ponechán na organizacích zastřešujících jednotlivé skupiny osob se zdravotním 
postižením, které jsou nejlépe obeznámeny s jejich specifickými potřebami. 
 
Co se týče větší přístupnosti a srozumitelnosti informací o kandidátech a výsledcích voleb, 
v posledních letech došlo k dílčím úpravám webu pro volby provozovaného Českým statistickým 
úřadem ve spolupráci s MV. Informace o kandidátech, kandidátních listinách, výsledcích voleb 
a závěrečném složení jednotlivých zastupitelských sborů jsou tedy již dnes plně přístupné i pro lidi 
se zdravotním postižením, a to různými technickými formami, včetně možnosti využívat publikovaných 
sad otevřených dat. Co se týče informací o samotném procesu voleb, zde MV zlepšilo srozumitelnost 
informací uvedených v rámci svých internetových stránek. Došlo také k většímu propojení informací 
z internetových stránek MV a internetových stránek o volbách Českého statistického úřadu. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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16. Přístup ke kulturnímu dědictví a účast na kulturním životě 
 
Šestnáctá kapitola reaguje na článek 30 Úmluvy, jehož obsahem je účast na kulturním životě, 
rekreace, volný čas a sport. 
 
Hlavním cílem opatření této kapitoly je podporovat odstraňování bariér bránících přístupu lidí 
se zdravotním postižením ke kulturním statkům a službám, umožňovat těmto osobám důstojnou 
seberealizaci, zohledňovat potřeby lidí se zdravotním postižením a nahlížet na jejich účast 
na kulturním životě jako na významný prostředek jejich začleňování se do společnosti. I v roce 2018 
byla proto realizována řada akcí, které slouží k zpřístupnění kultury lidem se zdravotním postižením, 
ať už se jednalo o stavební úpravy objektů, zajištění přístupnosti expozicí nebo pořádání kulturních 
akcí.  
 
 

Cíl: Pokračovat ve zpřístupňování památek, divadel, muzeí, kin, knihoven apod. 
včetně zpřístupnění využívání jejich služeb. 
 

16.1  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 
ve smyslu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Národní informační středisko pro kulturu provádí statistická zjišťování údajů vztahujících se k uvedené 
problematice. Zjištěná data za rok 2018 budou k dispozici v květnu 2019 po skončení sběrů dat. 
V současné době jsou k dispozici údaje za rok 2017, viz https://statistikakultury.cz/analyzy/. 
 
Moravské zemské muzeum postupně zpřístupňuje muzejní výstavy a expozice a připravuje muzejně 
edukační programy pro hendikepované návštěvníky. Významnou roli při tom zaujímají programy 
Dětského muzea a práce lektorů. Nové expozice jsou vytvářeny v souladu s předpisy zajišťujícími 
bezbariérový přístup, doplňovány popiskami exponátů v Braillově písmu, jsou zařazovány četné 
audionahrávky apod.  
 
Metodické centrum muzejní pedagogiky realizuje osvědčené programy pro osoby se sluchovým 
postižením, dlouhodobě spolupracuje s Centrem Kociánka a každoročně nabízí programy 
ke zpřístupnění muzejních sbírek dětem a mládeži s různými typy postižení. V září 2018 byl zahájen 
akreditovaný kurz Muzejní edukátor, ve kterém jsou účastníci teoreticky i prakticky připravováni 
na práci s návštěvníky s postižením na principu rovných příležitostí. Studijní materiál: 
http://www.mcmp.cz/fileadmin/user_upload/vzdelavani/STUDIJNI_MATERIAL_2019.pdf. 
 
Národní technické muzeum vytvořilo v roce 2018 haptické pomůcky z 3D tiskárny k programům 
ve výstavách Člověk v náhradách, Fenomén Favorit či Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který 
dobyl svět. Od podzimu 2018 se rozběhl projekt Inkluze s Národním technickým muzeem, v rámci 
kterého budou připraveny programy pro školní skupiny v muzeu. Projekt má za cíl podpořit žáky 
základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Památník Lidice v roce 2018 prezentoval v rámci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice díla 
ze speciálních škol pro děti a osoby se zdravotním postižením. 
 
NPÚ má více prohlídkových tras či částí areálů, které jsou uzpůsobeny pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. V roce 2018 byla zpřístupněna nová expozice na Státním zámku 
Sychrov – expozice Zlatý poklad. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

https://statistikakultury.cz/analyzy/
http://www.mcmp.cz/fileadmin/user_upload/vzdelavani/STUDIJNI_MATERIAL_2019.pdf
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16.2  Motivovat vlastní příspěvkové organizace k poskytování slev ze vstupného 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Aktualizovaný přehled slev je každoročně zveřejňován na webových stránkách ministerstva 
https://www.mkcr.cz/slevy-ze-vstupneho-na-kulturni-akce-a-do-kulturnich-objektu-178.html. Informace 
o slevách je také možno najít na webových stránkách jednotlivých institucí, např. Muzeum J. A. 
Komenského: http://www.mjakub.cz/?idm=134. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
16.3  Podporovat kulturní aktivity muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury, 
zejména stálé expozice Kultura nevidomých Technického muzea v Brně a Národní 
galerie v Praze. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Kurátorka expozice Kultury nevidomých Technického muzea v Brně pořádá přednášky 
pro středoškolskou i vysokoškolskou mládež o životě lidí se zrakovým postižením a také pro školní 
skupiny ve spolupráci s Lektorským oddělením Technického muzea v Brně. V rámci akcí jako je 
muzejní noc, dětský den atp. se na speciálním stanovišti věnuje zájemcům z řad veřejnosti. 
 
V Technickém muzeu v Brně v expozici s názvem Salon mechanické hudby, dále v sále veřejného 
ochránce práv a na brněnské konzervatoři se pravidelně konají koncerty lidí se zrakovým postižením, 
tzv. Hudební dýchánky. Podzim již pravidelně patří setkávání majitelů vodicích pudlů. Expozici 
doplňují krátkodobější výstavy: v roce 2018 např. Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým 
svět s doprovodným programem, přibližujícím život této komunity i lidí s různými očními vadami. 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se hraje divadlo s různými typy postižení od ztráty sluchu přes oční 
vady. Kromě expozic a výstav uspořádalo muzeum v roce 2018 dílničky pro lidi se zdravotním 
postižením, kde vyráběli drobné předměty odpovídající jejich možnostem za osobní asistence lektorů.  
 
Metodické centrum muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea se pro Tyflocentrum Blansko 
podílelo na Komentované prohlídce s předměty na dosah (16.02.2018). 
 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy pořádalo výstavu Viděno rukama, sochařské dílo Marie 
Leontovyčové, pro kterou byly vytvořeny haptické modely. MK tento projekt podpořilo částkou 
50.000 Kč. K vystaveným artefaktům byly vyrobeny hmatové štítky. Výstavní prostor a speciální 
instalace modelů byl přizpůsoben provozu obvyklému pro návštěvníky se zrakovým postižením, 
včetně instalace vodící lišty a odlišné podlahové krytiny. 
 
V rámci programu Kulturní aktivity – Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů 
a seniorů byly podpořeny projekty umožňující občanům se zdravotním postižením přístup 
ke sbírkovým fondům, např. projekty Galerie výtvarného umění v Ostravě, projekt Neobyčejná setkání 
s uměním pro lidi s handicapem, dotace 30.000 Kč a projekt Svět za obrazy, dotace 30.000 Kč. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.4  Podporovat rozvoj Centra pro prezentaci kulturního dědictví při Národním 
muzeu v Praze, jehož činnost je také zaměřena na práci s osobami se zdravotním 
postižením a zpracování metodik pro ostatní muzea a galerie.  
Gestor: MK 

https://www.mkcr.cz/slevy-ze-vstupneho-na-kulturni-akce-a-do-kulturnich-objektu-178.html
http://www.mjakub.cz/?idm=134
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Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví realizovalo v roce 2018 následující aktivity, financované 
z příspěvku MK na činnost metodického centra: 
 
1. Cyklus komentovaných prohlídek pro neslyšící a nedoslýchavé skupiny návštěvníků (děti, dospělí) 
Centrum organizačně zaštítilo komentované prohlídky vybraných expozic pražských muzeí, tlumočené 
do českého znakového jazyka, a to ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch TAMTAM. Celkem 
proběhlo 13 komentovaných prohlídek. Jako novinka roku 2018 proběhly i dva lektorované programy, 
upravené lidem se sluchovým postižením na míru. Těchto akcí se zúčastnilo téměř 200 osob. 
 
2. Pražská muzejní noc pro lidi se sluchovým postižením 
Proběhl 8. ročník Pražské muzejní noci pro lidi se sluchovým postižením ve spolupráci s Centrem pro 
dětský sluch TAMTAM. 
 
3. Portál Muzea bez bariér a portál www.emuzeum.cz  
Na těchto portálech je zveřejněna řada metodických materiálů, věnovaných práci s návštěvníkem 
s postižením. 
 
4. Oborová muzeologická knihovna Centra 
V roce 2018 byl nadále rozšiřován fond knihovny, mimo jiné také o publikace věnující se problematice 
návštěvníků se speciálními potřebami. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.5  Podporovat využití digitalizovaných sbírek a moderních informačních 
a komunikačních technologií s cílem rozšíření zpřístupnění muzejních sbírek osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Prostřednictvím webových portálů nabízejí příspěvkové organizace přístup k dalším informacím, např. 
elektronickým knihovnám, např. http://www.nulk.cz/zdroje-informaci/128-2/.  
  
Muzeum Jana Amose Komenského nabízí návštěvníkům digitální podobu jedné části expozice, kterou 
si mohou stáhnout přímo na pokladně přes QR kód a také mohou získat zdarma tištěnou brožuru 
s jejím obsahem. Odkaz zde: https://issuu.com/mjakub/docs/bro_ura_labyrint_komplet. 
 
Moravská galerie prostřednictvím webové stránky http://sbirky.moravska-galerie.cz prezentuje 
veřejnosti své sbírky obsahující téměř 200 tisíc uměleckých předmětů různého charakteru. 
 
Technické muzeum v Brně provádí digitalizaci fotografováním sbírkových předmětů. Vybrané sbírkové 
předměty si mohou návštěvníci za přítomnosti odborného dozoru osahat, stejně jako v rámci 
interaktivních stanovišť podle náplně výstavy či expozice, zejména pak v Technické herně.  
 
Valašské muzeum v přírodě dlouhodobě zpřístupňuje odborné a laické veřejnosti digitalizovaný 
sbírkový fond muzea prostřednictvím webové aplikace Vademecum. Aplikace má nový samostatný 
modul – tematické katalogy sbírkového fondu.  
 
Husitské muzeum v Táboře v roce 2018 uvedlo do provozu vlastní server a instalaci programu 
Kramerius pro procházení digitalizovaných knihovních fondů, zpřístupněna jsou 2 regionální periodika.  
 
Na Pracovišti Arboreta Nový Dvůr Slezského zemského muzea je v provozu od června 2018 
informační systém s popisem rostlin v parku (v elektronické a zvukové podobě). 
 
 

http://www.emuzeum.cz/
http://www.nulk.cz/zdroje-informaci/128-2/
https://issuu.com/mjakub/docs/bro_ura_labyrint_komplet
http://sbirky.moravska-galerie.cz/
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STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
16.6  Podporovat zavádění systému zvukových a tištěných průvodců, včetně 
průvodců ve snadno srozumitelné formě, umožňujících přístup ke sbírkám muzeí, 
galerií a dalších památek osobám se zdravotním postižením. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
V rámci rozšiřování služeb pro návštěvníky se sluchovým postižením jsou nadále pilotně testovány 
tablety, které nabízejí průvodce v českém znakovém jazyce. Jedná se o zámky Červená Lhota, 
Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou a v Květné zahradě v Kroměříži. 
 
Národní muzeum dlouhodobě organizuje komentované prohlídky pro návštěvníky se sluchovým 
postižením. K dispozici je také mobilní průvodce pro návštěvníky se sluchovým postižením výstavou 
Archa Noemova.  
 
V Národním technickém muzeu vznikla např. videa s tlumočením do českého znakového jazyka 
pro webové stránky výstavy Made in ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  
 
Moravské zemské muzeum připravilo pro Brněnskou muzejní noc 2018 videopozvánku v českém 
znakovém jazyce. Proběhla zde také komentovaná prohlídka výstavy Chvála sběratelství v českém 
znakovém jazyce. 
 
V rámci stálých expozic Valašského muzea v přírodě mají návštěvníci možnost využití audio průvodců 
prostřednictvím guidePortů. Součástí jsou i tištění průvodci.   
 
Husitské muzeum v Táboře má k expozici Husité videoprůvodce pro neslyšící v českém znakovém 
jazyce. Je plánován doplňkový převod obsahu audioguide pro „chytrá“ zařízení. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.7  Podpořit zavádění Standardu Handicap Friendly ve všech typech knihoven 
a zpřístupňování fondů knihoven osobám se specifickými potřebami prostřednictvím 
služeb vycházejících z tohoto standardu. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Plněno každoročně prostřednictvím dotačního programu MK Knihovna 21. století, jehož jedním 
z okruhů je podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním 
postižením (zejména nákup zvukových knih) a též podprogram VISK 3, umožňující žádat knihovnám 
o dotace na nákup technických zařízení a softwaru umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, 
elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách a úpravy webu pro potřeby lidí se zrakovým 
postižením. 
 
Úsek knihovny v rámci Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana spolupracuje s knihovnami 
s podobně specializovanými službami v ČR: 6 okresních knihoven získává produkci Knihovny 
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana zdarma, dalších 62 knihoven formou objednávek. 
 
V rámci programu Kulturní aktivity – Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů 
a seniorů byly podpořeny také projekty knihoven, které napomáhají zpřístupňování jejich knižních 
fondů, např. projekt Regionální knihovny Karviná, projekt Knihovna bez bariér, dotace 18.000 Kč 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno.  
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16.8  Podporovat kulturní aktivity knihoven určené pro osoby se specifickými 
potřebami. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
V rámci dotačního programu Kulturní aktivity – Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených 
občanů a seniorů byly podpořeny projekty knihoven, které výrazným způsobem přispěly k zpřístupnění 
knižních fondů knihoven i dalších aktivit, které knihovny realizují. V roce 2018 to byly např. Krajská 
knihovna Karlovy Vary, projekt Kulturní aktivity pro handicapované a seniory v roce 2018, dotace 
45.000 Kč; Masarykova veřejná knihovna Vsetín, projekt Dny seniorů a zdravotně handicapovaných, 
dotace 33.000 Kč, Městská knihovna v Praze, projekt Seniorské kluby a přednášky pro neslyšící 
v Městské knihovně v Praze, dotace 40.000 Kč; Městská knihovna Sokolov, projekt Jsme tu s vámi, 
dotace 40.000 Kč. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.9  Podporovat zpřístupnění knihovních fondů osobám se zrakovým postižením 
prostřednictvím digitalizace dokumentů ve fondech knihoven ve spolupráci se SONS 
a Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Národní knihovna ČR digitalizuje dokumenty ze svých fondů pro organizaci SONS. Digitalizované 
dokumenty jsou poskytovány této organizaci bezplatně za účelem jejich zpřístupňování osobám 
s těžkým zrakovým postižením v rámci knihovny digitálních dokumentů SONS.  Pro uživatele s těžkým 
zrakovým postižením poskytuje Národní knihovna ČR zdarma též službu elektronického dodávání 
dokumentů (na smluvním základě).  
 
V rámci programu Kulturní aktivity – Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů 
a seniorů byl podpořen projekt spolku Mluvící kniha z.s., Praha, Odstraňování kulturních bariér 
zrakově handicapovaných a seniorů formou audioknih, dotace 355.000 Kč. Zvukové knih, jsou 
distribuovány prostřednictvím Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.10  Podporovat vydávání a zpřístupňování zvukových publikací a tiskovin 
v Braillově a zvětšeném písmu včetně reliéfní grafiky, především prostřednictvím 
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana.  
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana vydá ročně kolem 50 titulů v Braillově písmu, vedle 
reliéfní grafiky také různé druhy kalendářů. Ve svých studiích načte kolem 160 zvukových knih nejen 
pro vlastní uživatele, nýbrž i pro uživatele se zrakovým postižením spolupracujících poboček. 
Ve spolupráci s vydavatelstvím Tympanum jsou posléze vybrané tituly dostupné širší veřejnosti. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.11  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 
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zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů. Rozvíjet 
metodickou činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
V rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků působila Sekce služeb se specifickými 
potřebami. V roce 2018 probíhaly práce na aktualizaci metodik ke Standardu Handicap Friendly. 
Současně se pracuje na nových metodikách pro lidi s duševním onemocněním. 
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků spolupracuje s FriendlyVox na zpřístupnění ozvučeného 
portálu FriendlyVox, který zpřístupňuje nejčastěji využívané služby bez nutnosti použití zraku. V roce 
2018 byl vydán manuál FriendlyVox pro knihovny.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.12  Podporovat komunitní roli knihoven a spolupráci knihoven s organizacemi 
osob se zdravotním postižením. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem bylo otevřeno Poradenské a edukační centrum, 
které nabízí celoroční prezentaci učebnic, pomůcky pro osoby se znevýhodněním a nadané děti 
a poradenskou službu poskytovanou odborným garantem. Součástí centra bude i Zvuková knihovna. 
 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana spolupracuje se SONS a školami, kde jsou 
integrováni žáci a studenti se zrakovým postižením. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
16.13  Podporovat zavádění vzdělávacích programů zaměřených na rozšíření 
kompetencí pracovníků knihoven v oblasti poskytování služeb osobám se zdravotním 
postižením (znalosti o specifickém postižení, komunikační dovednosti, asistence – 
podpůrné činnosti). 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
V roce 2018 proběhly 2 velké konference FriendlyVox v Praze a v Brně pro cca 100 účastníků. Cílem 
těchto vzdělávacích aktivit je zajištění specificky proškoleného personálu, který bude lidem 
se zrakovým postižením k dispozici v každé knihovně v ČR. Portál FriendlyVox je v současné době 
využíván a nabízen ve stovkách knihoven. 
 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se cíleně věnuje vzdělávání knihovníků Ústeckého 
kraje v tématu práce a komunikace s uživateli s různým znevýhodněním (v poslední době např. lidé 
se zrakovým postižením, s PAS, se sluchovým postižením), přednášky na tato témata připravuje 
i pro veřejnost. V roce 2018 začala knihovna spolupracovat s organizací Tichý svět (mj. osvěta 
a vzdělávání knihovníků) a byla připojena na Tichou linku. Připravují se kurzy českého znakového 
jazyka. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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16.14  Podporovat v rámci dotační politiky aktivity spočívající v zajišťování titulků 
a tlumočení do českého znakového jazyka pro audiovizuální díla, zpřístupňování 
audiovizuálních děl prostřednictvím komentáře pro osoby se zrakovým postižením, 
vytváření sítě divadelních představení tlumočených do znakového jazyka a tvorbu 
zvukových knih. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
V rámci dotačního programu na podporu kinematografie a médií byl v roce 2018 podpořen projekt 
Severský filmový klub (i pro neslyšící) částkou 250.000 Kč. Filmy jsou promítány v původním znění 
s českými, barevně upravenými titulky, vstřícnými pro diváky se sluchovým postižením. 
 
V rámci programu Kulturní aktivity – Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených a seniorů byl 
podpořen projekt spolku APOGEUM, z.s., Brno, Filmy pro nevidomé, dotace 300.000 Kč. Projekt měl 
za cíl umožnit metodou audiopopisu osobám nevidomým smysluplné a srozumitelné vnímání 
audiovizuálních děl a stejnou metodou umožnit totéž osobám těžce slabozrakým, sledování díla 
s vizuální složkou. Výstupy projektu jsou distribuovány prostřednictvím krajských i městských 
knihoven, Knihovny a tiskárny K. E. Macana a Filmového klubu Apogeum. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 

Cíl: Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím dotací. 
 
16.15  Prostřednictvím dotační politiky spoluvytvářet prostor, v němž se umožní 
osobám se zdravotním postižením uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní 
tvorbu a účelně trávit volný čas, a to podporou kulturních aktivit právnických 
a fyzických osob. 
Gestor: MK 
Termín: průběžně 
 
PLNĚNÍ MK: 
Příklady projektů podpořených v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora zdravotně postižených 
občanů a seniorů v roce 2018: 

Předkladatel Projekt Dotace (v Kč) 

Amelie, z.s., Praha 
Arteterapie onkologicky nemocných jako 
prostředek podpory a naplnění 110.000 

APOGEUM, z.s., Brno Filmy pro nevidomé 300.000 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o. p. s., Praha 

Jeviště porozumění – přinášíme kulturu slyšících 
sluchově postiženým 90.000 

Česká unie neslyšících, z.ú., 
Praha 

Aktivity kulturního a uměleckého rozvoje osob se 
sluchovým postižením 90.000 

DC 90 o.p.s., Olomouc-Topolany 
Divadlo a tanec jako výrazový prostředek osob 
s handicapem 50.000 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. "Tvořivá dílna" pro osoby s autismem 40.000 

Fokus Praha, z.ú., Praha Týdny pro duševní zdraví 2018 50.000 

Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, příspěvková organizace 
kraje 

Neobyčejná setkání s uměním pro lidi 
s handicapem 30.000 
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Jiné jeviště z.s., Praha 
Menteatrál - mezinárodní festival divadel 
tvořících s lidmi s mentálním postižením 90.000 

Klub nemocných cystickou 
fibrózou z.s., Praha Výstava Slané ženy 40.000 

Ledovec, z.s., Ledce 
Cirkus Paciento v psychiatrických nemocnicích–- 
štace 2018 80.000 

Oblastní charita Červený Kostelec 
Arteterapeutické programy a terapeutická funkce 
kultury pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou  110.000 

Parkinson-Help z.s., Praha S Parkinsonem za kulturou 20.000 

SDMO - Sdružení pro komplexní 
péči při dětské mozkové obrně, 
z.s., Praha Tvořivost jako nástroj integrace osob s DMO 50.000 

Sdružení pro rehabilitaci osob po 
cévních mozkových příhodách 
o.s., Praha Arteterapie pro osoby po cévní mozkové příhodě 100.000 

SE.S.TA z.s, Praha Prohlídky pro nevidomé na dosah 30.000 

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České 
republice z.s., Praha 

Kulturní a kreativní programy pro lidi 
s mentálním postižením 70.000 

Spolek ProART, Brno 
Tanec s a bez handikepu na ProART Festivalu 
2018 20.000 

SPOLU Olomouc, z.s. 
Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie lidí se 
zdravotním postižením i bez 90.000 

Celkem byly podpořeny projekty ve výši 6.600.600 Kč.  
 
Odbor umění, literatury a knihoven poskytl dotace na projekty, na jejichž realizaci se aktivně podílí 
osoby se zdravotním postižením. Příklady podpořených projektů v roce 2018:  
1. Cirk la Putyka, dotace na celoroční činnost: 1.200.000 Kč, příjemce: Cirk la Putyka, o. p. s. 
(představení „ADHD“ umělecky pojednává poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). 
2. Spolek Kašpar, dotace 450.000 Kč, příjemce: Spolek Kašpar (vystupuje tělesně postižený herec 
Jan Potměšil, například v Shakespearově hře Richard III. nebo v Havlově hře Audience). 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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17. Statistické údaje 
 
Sedmnáctá kapitola implementuje článek 31 Úmluvy zaměřený na statistiku a získávání dat. 
 
Pro efektivní formulování státní politiky ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je nezbytné mít 
k dispozici co nejpřesnější statistické údaje o počtu a struktuře této skupiny osob. V rámci plnění 
předchozího Národního plánu bylo realizováno druhé výběrové šetření o osobách se zdravotním 
postižením.  
 
Opatření této oblasti má termín plnění v roce 2019.  
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18. Koordinace a monitorování plnění Národního plánu 
 
V rámci této kapitoly je sledována vlastní realizace a průběžné monitorování NPPRP, na kterém 
se podílí ústřední orgány státní správy i další instituce a organizace osob se zdravotním postižením. 
Pro účely vypracování pravidelné zprávy o plnění NPPRP za uplynulý rok byla vypracována Pravidla 
monitorování a vyhodnocování plnění opatření NPPRP.  
 
Jedno z opatření této kapitoly ukládá poskytovat trvalou metodickou podporu jednotlivým krajům 
pro realizaci krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, což je 
plněno prostřednictvím Odborné skupiny VVZPO pro regionální rozvoj.  
 
 

Cíl: Pravidelně provádět monitorování a vyhodnocení plnění opatření 
Národního plánu, do tohoto monitorování zapojit i organizace osob 
se zdravotním postižením. 
 

18.2  Jedenkrát ročně do 28. února všechny resorty, kterým byla uložena opatření, 
předloží zprávu o plnění opatření Národního plánu spadajících do jejich působnosti 
za uplynulý kalendářní rok. 
Gestor: všechny resorty 
Termín: 1x ročně 
 
PLNĚNÍ: 
Všechny resorty předložily zprávy o plnění opatření NPPRP za rok 2018. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 

 
 
18.3  Jedenkrát ročně, nejpozději do 30. června, Vládní výbor pro zdravotně 
postižené občany a následně vláda ČR provedou zhodnocení a případnou aktualizaci 
Národního plánu. 
Gestor: MLP, VVZPO 
Termín: 1x ročně 
 
PLNĚNÍ VVZPO: 
VVZPO projednal Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017 na zasedání dne 19.06.2018. Ze 138 
opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2017, bylo splněno nebo 
průběžně plněno 108 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 5 opatření. Nebylo 
splněno nebo průběžně plněno 25 opatření. VVZPO doporučil vládě ČR vzít tento dokument 
na vědomí a upravit NPPRP dle navrženého usnesení (jednalo se o posun termínů plnění 
u nesplněných opatření). Vláda ČR zprávu projednala 31.07.2018. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 

 

Cíl: Metodicky podporovat kraje při přípravě a naplňování krajských plánů. 
 
18.4  Metodicky podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských 
plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 
Gestor: VVZPO 
Spolupráce: NRZP  
Termín: průběžně 
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PLNĚNÍ NRZP: 
Vedení NRZP se pravidelně setkává s jednotlivými hejtmany. Jedním z hlavních bodů jsou vždy 
krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, jejich novelizace, 
monitoring a případně jejich doplnění. 
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
 
 
PLNĚNÍ VVZPO: 
Sekretariát VVZPO působí jako metodické a poradenské místo, na které se mohou krajské úřady 
obracet v záležitostech týkajících se přípravy a realizace krajských plánů vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením. Pro koordinaci a výměnu zkušeností v této oblasti ustanovil 
VVZPO na svém zasedání v dubnu 2004 Odbornou skupinu VVZPO pro regionální rozvoj, jejímiž 
členy jsou zástupci jednotlivých krajů, do jejichž působnosti příprava a realizace krajských plánů 
náleží. Odborná skupina se v roce 2018 sešla dvakrát.  
 
Na zasedání 29.05.2018 bylo řešeno téma zajištění bezbariérové autobusové i železniční dopravy 
v rámci výběrových řízení na nové dopravce v krajích, doprava lidí se zdravotním postižením a seniorů 
„od dveří ke dveřím“ (tzv. senior taxi), téma půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
pro osoby se zdravotním postižením, parkování osob se zdravotním postižením na vyhrazených 
parkovacích stáních, podávání léků klientům pobytových zařízení sociálních služeb a dětem, žákům 
a studentům ve školách. Standardně také členové a členky skupiny informovali o aktuálním stavu 
krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v jejich kraji.  
 
Na zasedání 15.11.2018 členové a členky skupiny zástupci krajů shrnuli, jak probíhá plnění nebo 
příprava krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Na jednání 
také zazněla informace o projektu Euroklíč, jehož cílem je zajistit lidem se sníženou schopností 
pohybu na dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, 
svislých a schodišťových plošin). Členové a členky představili aktivity jednotlivých krajů ve prospěch 
lidí se sluchovým postižením.  
 
STANOVISKO K PLNĚNÍ: Plněno. 
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IV. Seznam použitých zkratek 
 
 
ASNEP   Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 
ČŠI   Česká školní inspekce 
ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 
ESF   Evropský sociální fond 
KŘP   Krajské ředitelství Police ČR 
MD   Ministerstvo dopravy 
MF   Ministerstvo financí 
MK   Ministerstvo kultury 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO   Ministerstvo obrany 
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSP   Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV   Ministerstvo vnitra 
MZ   Ministerstvo zdravotnictví 
MZE   Ministerstvo zemědělství 
MZV   Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
NPÚ   Národní památkový ústav 
NPPRP   Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním  
   postižením na období 2015–2020  
NRPM   Národní rozvojový program mobility pro všechny 
NRZP   Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
NÚV   Národní ústav pro vzdělávání 
OOP   Obvodní oddělení Policie ČR 
OSPOD  Orgán sociálně právní ochrany dětí 
OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečení 
PAS   Poruchy autistického spektra 
SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 
SONS   Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
SPC   Speciálně pedagogické centrum 
ŠPZ   Školské poradenské zařízení 
SŽDC   Správa železniční dopravní cesty  
Úmluva   Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 
ÚP ČR   Úřad práce ČR 
ÚV ČR   Úřad vlády ČR 
VVZPO   Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

 

 

 


