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I. PŘEDSEDA A ČLENOVÉ
funkce, doba členství, náplň činnosti - členství v odborných a pracovních skupinách

I.1   Předseda

JUDr. Stanislav GROSS, předseda vlády ČR

Ing. Jiří PAROUBEK, předseda vlády ČR

členem Výboru od 26. 7. 2004
(do 25. 4. 2005) 

členem Výboru od 25. 4. 2005

Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru vládě. Svolává a řídí zasedání Výboru.
Předseda Výboru dále zejména:  a)  jmenuje a odvolává členy Výboru;

b)  podepisuje mimořádně závažné dokumenty a předává Ceny Výboru. 

I.2   Výkonný místopředseda

JUDr. Pavel NĚMEC, místopředseda vlády
ČR a ministr spravedlnosti

členem Výboru od 22. 9. 2004

* předseda Řídícího výboru Národního rozvojového
programu mobility pro všechny 

Výkonný místopředseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Výboru. V případě nepřítomnosti
předsedy řídí zasedání Výboru. Dále zejména
a) řídí operativně činnost Výboru;
b) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Výboru;
c) předkládá materiály Výboru k projednání vládě;
d) předkládá členům Výboru ke schválení plán práce Výboru a k projednání návrhy materiálů Výboru;
e) rozhoduje o zřízení či zrušení odborné skupiny Výboru, jmenuje a odvolává jejího předsedu a členy;
f) řídí činnost sekretariátu Výboru. 

I.3   Členové 

Jméno a funkce v reprezentované organizaci: Funkce ve Výboru: Členem od:  (do:)

JUDr. Petra BUZKOVÁ , ministryně školství,
mládeže  a tělovýchovy

místopředsedkyně 15. 7. 2002

Doc. MUDr. Milada EMMEROVÁ, CSc.
ministryně zdravotnictví

MUDr. David RATH, ministr zdravotnictví

místopředsedkyně 

místopředseda

4. 8. 2004 
(4. 11. 2005)

4. 11. 2005

Ing. Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda vlády
ČR a ministr práce a sociálních věcí

místopředseda 15. 7. 2002

Václav KRÁSA,  předseda Národní rady
zdravotně postižených ČR

místopředseda

místopředseda Řídícího výboru
Národního rozvojového
programu mobility pro
všechny 

* člen Odborné skupiny pro
přípravu úmluvy OSN na
ochranu práv osob se
zdravotním postižením

30. 3. 1998
místopředsedou 
od 17. 11. 2002

Za nepřítomnosti předsedy i výkonného místopředsedy Výboru řídí zasedání některý z místopředsedů.
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Otmar CVRKAL, místopředseda Národní
rady zdravotně postižených ČR 

* člen Hodnotitelské komise
Národního rozvojového programu
mobility pro všechny 

14. 2. 2003

Michaela FRYCOVÁ, místopředsedkyně
Národní rady zdravotně postižených ČR

14. 2. 2003

MUDr. Marián HOŠEK , náměstek ministra
práce a sociálních věcí

29. 6. 2005

Prof. PaedDr. Ján JESENSKÝ, CSc.,
místopředseda Národní rady
zdravotně postižených ČR

* člen Odborné skupiny pro
vzdělávání

13. 6. 2001

Ing. Vojtěch KOCOUREK, náměstek
ministra dopravy 

* náhradník člena Řídícího výboru
Národního rozvojového programu
mobility pro všechny

21. 2. 2003

Mgr. Josef KOŘENEK, náměstek ministra kultury

Mgr. Petr KOUTNÝ, náměstek ministra
kultury

23. 12. 2004
(19. 4. 2005) 

19. 4. 2005

Mgr. Jiří MORÁVEK, místopředseda Národní
rady zdravotně postižených ČR 

* člen Řídícího výboru Národního
rozvojového programu mobility
pro všechny

* člen Odborné skupiny pro
regionální rozvoj

13. 6. 2001

PaedDr. Jaroslav MÜLLNER, náměstek
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy

11. 3. 2003

Ing. Václav PETŘÍČEK, náměstek ministra
průmyslu a obchodu

26. 9. 2002

JUDr. Pavel PTÁČNÍK, vedoucí sekretariátu * člen Odborné skupiny pro přípravu
úmluvy OSN na ochranu práv
osob se zdravotním postižením

* člen Řídícího výboru Národního
rozvojového programu mobility
pro všechny 

* člen Odborné skupiny pro sociální
politiku

* člen Meziresortního
konzultativního týmu pro
komplexní řešení problematiky
motivace a pracovního uplatnění

15. 2. 2004

Ing. Jan SLANINA, náměstek ministra pro
místní rozvoj

* člen Odborné skupiny pro přípravu
úmluvy OSN na ochranu práv
osob se zdravotním postižením

22. 9. 2004

Doc. Ing. Jiří VOLF, CSc., náměstek ministra
financí 

Ing. Eduard JANOTA, 1. náměstek ministra
financí 

12. 4. 2000
(22. 11. 2005)

22. 11. 2005



PhDr. Ludmila VOSTŘÁKOVÁ, ředitelka
odboru zdravotně sociální péče,
Ministerstvo zdravotnictví 

* členka Odborné skupiny pro
přípravu úmluvy OSN na ochranu
práv osob se zdravotním
postižením

* členka Řídícího výboru Národního
rozvojového programu mobility
pro všechny

9. 8. 1995

Jan WIESNER, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev

* předseda Meziresortního
konzultativního týmu pro
komplexní řešení problematiky
motivace a pracovního uplatnění

20. 8. 1991

II. ZAMĚSTNANCI – SEKRETARIÁT

JUDr. Pavel Ptáčník 

funkce: referent státní správy – vedoucí sekretariátu VVZPO a právník Výboru (ZPS s TZP)
odpovědnosti:  - řídí odborně a věcně pracoviště sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně

postižené občany;

- tvoří návrhy koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo
právních úprav věcí dosud zákony neupravených, komplexně je posuzuje
v připomínkovém řízení nebo k nim zpracovává zásadní stanoviska;

- připomínkuje nové i novelizované obecné právní předpisy z hlediska jejich
dopadu na občany se zdravotním postižením a účastní se vypořádání
připomínek; 

- spolupracuje s výbory pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké
sněmovny a Senátu PČR;

- poskytuje odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených.

Jaroslava Selicharová 
funkce: referent státní správy – tajemnice Výboru – zástupce vedoucího pracoviště
odpovědnosti: - v době nepřítomnosti zastupuje vedoucího pracoviště;

- podílí se na kontrole plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením a na jeho novelizaci;

- samostatně připravuje podklady pro jednání VVZPO, organizačně zajišťuje
zasedání VVZPO a zpracovává výsledky jednání;

- organizačně zajišťuje Cenu VVZPO za publicistické práce propagující zdravotní
postižení;

- organizačně zajišťuje jednání týkající se Národního programu mobility pro
všechny a zpracovává výsledky jednání;

- zajišťuje tvorbu a aktualizaci webových stránek VVZPO.

Mgr. Petra Hájková 



funkce: referent státní správy – odborný pracovník

- zajišťuje asistenční práce související s připomínkováním právních předpisů
z hlediska jejich dopadu na občany se zdravotním postižením,  koordinuje
získávání připomínek k právním předpisům od organizací zdravotně
postižených,

- vyřizuje korespondenci podnětů občanů i právnických osob,

- organizačně a administrativně zajišťuje činnost odborných komisí Vládního
výboru pro zdravotně postižené občany,

- vyřizuje korespondenci v anglickém a německém jazyce,

- monitoruje normativní akty EU a další mezinárodní dokumenty vztahující se
k problematice osob se zdravotním postižením. 

Bc. Petra Dominiková (do 15. 10. 2005) 

Mgr. Martina Kašíková (od 18. 10. 2005)

funkce: referent státní správy – sekretářka
odpovědnosti: - samostatně vykonává specializované sociální a poradenské agendy;

- samostatně vede tuzemskou agendu sekretariátu VVZPO;
- vede jednání a vyřizuje podání v záležitostech zdravotně postižených občanů;
- informuje organizace zdravotně postižených o změnách v legislativě týkajících

se jejich problematiky; 
- působí jako asistentka nevidomého JUDr. Ptáčníka.

III. PŘEHLED ČINNOSTI

III.1       Zasedání  

6. 5. 2005

1.   Návrh zprávy Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením v roce 2004 

2.   Návrh Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na  období
2006 - 2009 

3.   Výroční zpráva VVZPO za rok 2004 

4.   Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního  postižení 

5.   Národní rozvojový program mobility pro všechny

6.   Různé
Informace o převodu objektu v Praze 5 - Stodůlkách na Fakultní nemocnici Motol.

Výbor nebyl schopen usnášení. K projednaným bodům nebylo přijato usnesení. 

30. 6. 2005



Výbor nebyl schopen usnášení. Jednání zrušeno. 

21. 7. 2005 – náhradní zasedání 

1.   Návrh zprávy Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením v roce 2004 (předkladatel JUDr. Pavel Ptáčník)

2.   Návrh Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na  období
2006 - 2009 (předkladatel PhDr. František Kozel)

3.   Výroční zpráva VVZPO za rok 2004 (předkladatel JUDr. Pavel Ptáčník)

4.   Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního  postižení
(předkladatel JUDr. Pavel Ptáčník)

5.   Národní rozvojový program mobility pro všechny – schválení Statutu a Jednacího řádu
Řídícího výboru.

III.2       Odborné a pracovní skupiny  

Odborná skupina VVZPO pro sociální politiku 
vznikla usnesením VVZPO ze dne 1. 10. 2002. Předsedou je JUDr. Pavel Ptáčník.
Úkolem skupiny je především rozpracovávání témat, která jsou klíčová pro úspěšný průběh
transformace  sociálních  služeb  z hlediska  potřeb  občanů  se  zdravotním  postižením.  Do
působnosti  skupiny rovněž náleží  další  témata týkající  se sociální  politiky  státu a územních
samospráv ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.

V roce 2005 skupina projednávala návrh zákona o sociálních službách z hlediska oprávněných
práv a zájmů uživatelů sociálních služeb a návrh reformy systému sociální péče (návrh zákona
o pomoci v hmotné nouzi a návrh zákona o životním a existenčním minimu). Dále se zabývala
otázkou  doplnění  ustanovení  vztahujících  se  k problematice  sociální  rehabilitace,  osobní
asistence a určení subjektu kontroly pro zařízení sociálních služeb zřizovaných kraji a otázkami
souvisejícími s ochranou uživatelů v novém systému sociálních služeb.

Meziresortní  konzultativní  tým  pro  komplexní  řešení  problematiky  motivace
a pracovního uplatnění OZPS s účastí zástupců tripartitních partnerů 
vznikl  usnesením VVZPO dne  22.  5.  2003.  Předsedou  byl  ustaven Jan Wiesner,  předseda
Svazu českých a moravských výrobních družstev. 
Programem  a  cílem  týmu  je  iniciovat,  případně  navrhovat  a  doporučovat  kompetentním
útvarům zodpovědných ministerstev okruh systémových změn v oblasti podpory pracovního
uplatnění osob se změněnou pracovní schopností.

Jako priority pro rok 2005 si skupina stanovila posuzování či iniciování komplexních nástrojů
integrace  osob  se  ZP  do  ekonomické  aktivity,  modernější  a  diferencovanější  řešení
problematiky  chráněných  dílen,  podporu  sociální  ekonomie  podnikatelského  typu  (sociální
podnikání)  při maximálním využití  kontaktů a vztahů SČMVD na CECOP, CCACE a HSV EK.
Dále  pověřila  SČMVD  angažovat  se  společně  s MPSV  ČR  ve  prospěch  konstruktivního
a pragmatického výkladu nařízení EC/2204/2002 o veřejné podpoře v oblasti zaměstnanosti.
Výsledkem  její  činnosti  bylo  mj.  doplnění  „chráněného“  pracovně  terapeutické  dílny  jako
nástroje  sociálních  služeb  do  vládního  návrhu  zákona  o  sociálních  službách.  Skupina
doporučila rámec vyhlášení ceny pro zaměstnavatele osob se ZP v roce 2006. 



Odborná skupina pro regionální rozvoj
byla ustavena usnesením VVZPO ze dne 5. 4. 2004. Předsedou je ing. Pavel Dušek.
Systematicky zabezpečuje plnění úkolu pravidelně projednávat s představiteli krajů naléhavé
obecné  problémy  občanů  se  zdravotním  postižením  a tvorbu  a realizaci  Krajských  plánů
vyrovnávání  příležitostí  pro občany se zdravotním postižením, uloženého Národním plánem
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.  

Odborná  skupina  se  v roce  2005  prioritně  zabývala  přípravou  Národního  plánu  podpory
a integrace občanů se zdravotním postižením,  monitorováním realizace Moravskoslezského,
Olomouckého a Královéhradeckého  krajského plánu vyrovnávání  příležitostí  pro  občany se
zdravotním  postižením,  přípravou  krajských  plánů  vyrovnávání  příležitostí  pro  občany  se
zdravotním postižením ve zbývajících krajích ČR a způsobem zapojení organizací zdravotně
postižených do tvorby střednědobých krajských plánů rozvoje sociálních služeb.

Odborná skupina pro vzdělávání
byla ustavena usnesením VVZPO ze dne 5. 4. 2004. Předsedou je JUDr. Jan Hutař.
Jejím úkolem je především monitorovat  a vyhodnocovat činnost rostoucího počtu subjektů
podílejících se na zvyšování úrovně vzdělání občanů se zdravotním postižením, k němuž došlo
převodem řady kompetencí na orgány samosprávy v rámci decentralizace státní správy.  

Těžiště práce v první polovině roku spočívalo v projednávání návrhů opatření pro připravovaný
Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009. 

Dále odborná skupina posuzovala obsah prováděcích předpisů ke školskému zákonu.
Doporučila  věnovat  zvláštní  pozornost  vyhlášce  č.  65/2005  Sb.,  o  krajských  normativech,
vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
a vyhlášce č.  73/2005 Sb.,  o vzdělávání  dětí,  žáků a studentů se speciálními  vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Pracovní   skupina  pro  přípravu  úmluvy  OSN  na  ochranu  práv  osob  se  zdravotním
postižením
vznikla usnesením VVZPO ze dne 4. 10. 2004.
Úkolem skupiny  je zpracovávání  podkladů a zaujímání  stanovisek  k připravovaným textům
úmluvy,  případně  k dalším  mezinárodním  dokumentům  s úmluvou  souvisejícím.  Odborná
skupina  navrhuje  členy  delegací,  zastupujících  ČR  při  mezinárodních  jednáních  podle
tematického zaměření.

Skupina se zabývala materiály z 5. a 6. zasedání Ad Hoc Výboru OSN pro přípravu úmluvy,
procesními otázkami  a  jejich vlivem na výsledek,  účasti  nevládních organizací  a  aktivitou
české  delegace.  Mj.  se  věnovala  i  návrhu  akčního  plánu  podpory  osob  se  zdravotním
postižením, který vypracovala Rada Evropy.

Pracovní  skupina pro  přípravu Národního plánu podpory  a integrace  občanů se
zdravotním postižením na období 2006 - 2009
byla ustavena usnesením VVZPO ze dne 4.  10.  2004, pro zabezpečení  přípravy národního
plánu na období  2006 -  2009. Byla složena ze zástupců příslušných ministerstev  a svazů.
Předmětem její  činnosti bylo vypracování návrhu uvedeného národního plánu. Zanikla jeho
přijetím vládou ČR usnesením č.  1004 ze dne 17. 8. 2005. 



V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny pracují:

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
V souvislosti s přijetím Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility
pro všechny (usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706) zahájil v roce 2004 činnost
nový Řídící výbor, složený ze zástupců všech institucí, které se budou podílet na financování
komplexních bezbariérových tras (usnesení VVZPO ze dne 4. 10. 2004). Předsedou Řídícího
výboru  je  JUDr.  Pavel  Němec,  místopředseda  vlády  a  ministr  spravedlnosti  –  výkonný
místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

V roce 2005 proběhlo hodnocení záměrů bezbariérových tras přihlášených pro rok 2005 a dvě
kola pro rok 2006. Po předložení projektů vždy v první fázi rozhoduje Řídící výbor o tom, které
ze záměrů budou předloženy Hodnotitelské komisi  k posouzení  a ve druhé fázi  na základě
závěrů hodnocení doporučuje/nedoporučuje záměry k financování v rámci programu.

Hodnotitelská komise Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
Do působnosti hodnotitelské komise patří hodnocení předložených záměrů bezbariérových tras
na základě kritérií  programu a jejich  předkládání  ke  schválení  Řídícímu výboru.  Změna ve
financování NRPM si vyžádala nové složení Hodnotitelské komise, které umožňuje zastoupení
všech  zainteresovaných  institucí  (usnesení  Řídícího  výboru  NRPM  ze  dne  22. 11. 2004).
Předsedou byl Ing. Pavel Dušek, pracovník Národní rady zdravotně postižených ČR.

Ve sledovaném období posoudila komise 11 záměrů bezbariérových tras pro rok 2005 a 24
záměrů v I. kole pro rok 2006. 

Při VVZPO je  každoročně jmenována

Porota pro posouzení prací přihlášených do soutěže o Cenu VVZPO za publicistické
práce  zaměřené  na  problematiku  zdravotního  postižení.  Je  ustavena  vždy  pro
příslušný ročník. Je devítičlenná, předsedu nemá. 
Posuzuje přihlášené práce a vybírá tři nejlepší v každé ze tří kategorií, event. navrhuje udělit
ještě čestná uznání.  

Ve  XII.  ročníku  (2005)  posuzovala  porota  ve  všech  kategoriích  celkem  33  prací,  z nichž
zařadila do soutěže 31. 

III.3       Aktivity  

1. V roce 2005 Výbor projednal a schválil návrh  Národního plánu podpory a integrace
občanů  se zdravotním postižením na období  2006  -  2009    a  předložil  jej  ke
schválení vládě ČR. 

2. Výbor  projednal  a  schválil  Zprávu  o  plnění  Národního  plánu  vyrovnávání
příležitostí  pro občany se zdravotním postižením za rok 2004 a předložil  ji  ke
schválení vládě ČR.  

Zprávy jednotlivých resortů o plnění příslušných opatření posuzuje Národní rada zdravotně
postižených ČR a vydává stanovisko z hlediska splnění či nesplnění úkolu.  

3. Národní rozvojový program mobility pro všechny 
V roce 2004 byl vládou ČR přijat Vládní plán financování Národního rozvojového programu
mobility pro všechny (usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706). Cílem plánu je
zajistit vícezdrojové financování programu – součinnost resortů a dalších státních institucí.



Součástí  plánu je aktualizovaný Národní program mobility pro všechny, jehož účelem je
podpora záměrů komplexních bezbariérových  tras  ve  městech a   obcích,  vč.  vstupů do
budov státních a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy. 

Na základě uvedeného plánu financování vyhlásil VVZPO program pro rok 2005, ve kterém
bylo přihlášeno celkem 11 záměrů. Devět z nich bylo doporučeno k financování  v tomto
programu,  dva  doporučeny  nebyly.   V rámci  programu  byly  podpořeny  dílčí  projekty
schválených záměrů částkou 27 943 829 Kč. Celkové náklady na odstraňování bariér v roce
2005 dosáhly  127 364 886 Kč. (Částka zahrnuje i projekty, které byly financovány resorty
a institucemi mimo tento programu).  Podrobná tabulka podpořených projektů je umístěna
na webových stránkách VVZPO. 

Pro  rok  2005 byl  VVZPO v řídícím výboru  zastoupen dvěma členy a dvěma náhradníky
a v hodnotitelské komisi dvěma členy. Sekretariát Výboru organizačně zajišťoval podmínky
pro činnost obou pracovních týmů.

     

4. Sekretariát VVZPO se v souladu s usnesením Výboru aktivně podílí  na přípravě  Úmluvy
OSN  na  ochranu  práv osob  se  zdravotním  postižením.  Koordinoval  přípravu
materiálů a českých pozičních stanovisek k jednání našich zástupců v OSN. 
Výbor zřídil odbornou skupinu pro přípravu úmluvy a ve spolugesci s MPSV pokračoval na
přípravě textu úmluvy mj. i osobní účastí dvou pracovníků na zasedání Ad hoc výboru OSN
v New Yorku. 

5.  Dne  2.  12.  2005  uspořádal  Výbor  v Lichtenštejnském  paláci  tradiční  Slavnostní  večer
k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, spojený s předáváním  Cen VVZPO
za  publicistické  práce  zaměřené  na  problematiku  zdravotního  postižení
(XII. ročník).  Ceny  v jednotlivých  kategoriích  předávali  místopředseda  vlády  a  ministr
spravedlnosti  JUDr. Pavel Němec (výkonný místopředseda VVZPO), místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věci Ing. Zdeněk Škromach a  Václav Krása, předseda Národní
rady zdravotně postižených ČR (místopředsedové VVZPO).  

Cena  napomáhá  zvýšit  zájem  médií  o  tuto  problematiku  a  zlepšit  kvalitu  informací.
Vyhlašování Ceny bylo jedním z úkolů Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany
se zdravotním postižením.  Za dvanáct ročníků prošlo soutěží více než 600 prací v kategorii
televizních pořadů,  rozhlasových pořadů a tisku.  Ceny jsou udělovány těm dílům, která
nejlépe přibližují problematiku zdravotního postižení široké veřejnosti, seznamují ji s danou
problematikou  a pozitivně  ovlivňují  její  přístup  k lidem  s  postižením.  Sekretariát
organizačně zajišťuje přijímání prací do soutěže, podmínky pro činnost poroty i slavnostní
udílení  cen.  Sekretariát  dále  nabízí  možnost  zapůjčit  přihlášené  práce.  O  tuto  službu
projevují zájem zejména studenti VŠ a SOŠ těch oborů, které se problematiky dotýkají. 

6. Sekretariát Výboru se podílí na legislativním procesu připomínkováním obecných právních
předpisů z hlediska jejich možného dopadu na osoby se zdravotním postižením, a osobní
účastí  na  připomínkových  řízeních.  Spolupracuje  s relevantními  resorty  na  nových
koncepcích  specializované  legislativy  týkající  se  občanů  se  zdravotním  postižením
a navrhuje  právní  úpravy  věcí  týkajících  se  těchto  občanů,  které  nejsou  dosud  zákony
upraveny. 
Poskytuje odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených  a informuje
organizace o změnách v legislativě týkající se jejich problematiky. 

7. Sekretariát  VVZPO  spolupracuje  s  Českým  statistickým  úřadem  na  koordinaci  tvorby
statistiky  o  občanech  se  zdravotním  postižením  s cílem  postupně  vytvořit  konzistentní
systém statistických informací pro potřeby tuzemských i nadnárodních subjektů, které se
zabývají touto problematikou. 



     V roce 2005 bylo rozhodnuto, že stávající administrativní zdroje budou doplněny novým
statistickým  zjišťováním.  Šetření  bude  realizovat  ČSÚ  ve  spolupráci  s Ústavem
zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstva zdravotnictví na výběrovém souboru
praktických  lékařů  ve  tříletých  intervalech.  Zjištěné  výsledky  bude  možno  v  souladu
s příslušnými statistickými postupy dopočítat na údaje za celou ČR a mohou být využívány
tuzemskými i mezinárodními subjekty. Statistická zjišťování v oblasti zdravotního postižení
se koordinují  i  v  rámci  Evropské  unie a předpokládá se vedení  databáze srovnatelných
údajů členských zemí Eurostatem.

III.4         Spolupracující organizace  

a)  státní a samosprávní - ministerstva;

- zdravotní a sociální výbory Poslanecké sněmovny a Senátu PČR;

- Státní fond dopravní infrastruktury;

- Český statistický úřad;

- krajské úřady;

- vysoké školy; 

- speciální školy;

b)  nestátní - Národní rada zdravotně postižených ČR (poradní orgán Výboru);

- občanská sdružení zdravotně postižených;

- Svaz českých a moravských výrobních družstev;

- Svaz měst a obcí ČR;

- Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

III.5       Cílová skupina  

Osoby  se  zdravotním  postižením  všech  typů  -  realita  odpovídá  záměru,  o  rozšíření  se
neuvažuje.

III. 6       Porovnání zamýšlených cílů s cíly dosaženými  

Do  konce  roku  2005  měla  být  splněna  nebo  se  mají  plnit  průběžně  všechna  opatření
Národního  plánu  vyrovnávání  příležitostí  pro  občany  se  zdravotním postižením.  Závěrečná
zpráva o splnění plánu bude předložena vládě k projednání do 31. 5. 2006. Plán vznikl v roce
1998 a postupně byl  každoročně aktualizován. Některá z opatření  nebylo možno vzhledem
k současnému stavu legislativního prostředí splnit. Jejich realizace je v modifikované podobě
uložena Národním plánem podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období
2006  –  2009,  který  na  Národní  plán  vyrovnávání  příležitostí  pro  občany  se  zdravotním
postižením navazuje.  



III.7       Zhodnocení činnosti  

Vládní  výbor  pro  zdravotně  postižené  občany  se  v roce  2005  sešel  třikrát  k projednání
nejzávažnějších problémů, které spadají do působnosti více resortů. 

Hlavním  tématem  jednání  byla  především  příprava  Národního  plánu  podpory  a  integrace
občanů se zdravotním postižením na roky 2006 – 2009 a kontrola plnění stávajícího Národního
plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 

Dále  se  výbor  věnoval  zejména  koordinaci  Národního  rozvojového  programu  mobility  pro
všechny. 

V roce 2005 předložil Výbor Vládě ČR 
a) k projednání:

- Návrh Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období
2006 - 2009, který vláda schválila usnesením ze dne 17. srpna 2005 č. 1004 ,

-  Zprávu  Plnění  Národního  plánu  vyrovnávání  příležitostí  pro  občany  se  zdravotním
postižením v roce 2004,  kterou vláda schválila  usnesením ze dne 17.  srpna 2005 č.
1019).

b) pro informaci: 

Výroční zprávu o činnosti VVZPO za rok 2004.

IV. VÝSTUPY
IV.1 Tisk a publikace

a)  Publikace: - Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období
2006 – 2009
ISBN 80-86734-66-8

 - Národní rozvojový program mobility pro všechny – Základní dokumenty ISBN
80-86734-63-3

 

b)  Přednášky JUDr. Ptáčník:  

- na Odborném semináři sociálních poradců, Trutnov, 1. 4. 2005

- na Řádném sněmu Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, Lázně
Smrďavka, 7. 6. 2005

- na konferenci Transformace sociálních služeb, Strakonice 29. 6. 2005

- na Konferenci o diskriminaci zdravotně postižených, Brno, 14. 9. 2005

- na Sociálně právní komisi SONS, Šumperk, 14. 10. 2005

- na Informační kampani NRZP ČR k novému zákonu o sociálních službách:
Ostrava, 23. 10. 2005
Liberec, 2. 11. 2005
Jihlava, 22. 11. 2005
Brno, 14. 12. 2005



                                              

IV.2      Výstupy na internetu  

Webové stránky Výboru jsou součástí stránek Úřadu vlády ČR a obsahují veškeré informace
a dokumenty v českém jazyce a nejdůležitější kapitoly i v jazyce anglickém. Webové stránky
obsahují  mj.  důležité  odkazy  na  stránky  tuzemských  i  mezinárodních  organizací,  které  se
zabývají problematikou zdravotního postižení. 

Druh výstupu
Počet

celkem

Vláda

vzala
na

vědomí

schválila
usnesením

odmítla

Zpráva pro Vládu ČR 2 - 2 -

Zpráva pro mezinárodní instituce - - - -

Informace pro vládu 1 1 - -

Návrh legislativních opatření - - - -

Návrh legislativních změn - - - -

Stanoviska pro vládu - připomínky k návrhu
zákona

-

Stanoviska  pro  vládu  -  připomínky  k dalším
materiálům 

1

Přímá účast na připomínkovém řízení:
- posouzeno legislativních návrhů 
- uplatněno připomínek

123
  31

V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany nemá vlastní dotační program. 

Pracovníci  sekretariátu  byli  v roce 2005 členy odborných komisí  pro poskytování  dotací  ze
státního rozpočtu při MPSV a MZ. 

Sekretariát  VVZPO  je  rovněž  zastoupen  v Monitorovacím  výboru  Programu  Iniciativy
Společenství  EQUAL. 

VI. ZAHRANIČÍ
VI.1 Členství

Vládní  výbor  pro  zdravotně  postižené  občany  delegoval  JUDr.  Pavla  Ptáčníka  jako  svého
zástupce  na jednání  Ad Hoc  výboru  OSN pro  přípravu  Úmluvy  na ochranu práv  osob  se
zdravotním postižením.  



Národní  rada  zdravotně  postižených  -  poradní  orgán  Výboru  -   je  členem  Rehabilitation
International (Federace národních a mezinárodních organizací a agentur) a Disabled People's
International  (mezinárodní  organizace  sdružující  organizace  řízené  zdravotně  postiženými)
a European Disability Forum (Evropské fórum zdravotně postižených).

VI.2  Účast na akcích

Zvláštní schůzka COHOM 
Belgie -  Brusel, 11. – 13. 1. 2005
pořadatel: European Union Council Secretariat DG E IV
téma  akce:  příprava  stanoviska  EU  k úmluvě  OSN  na  ochranu  lidských  právech  osob  se

zdravotním postižením 
účast:  1 pracovník sekretariátu

5. zasedání Ad hoc výboru OSN pro přípravu úmluvy OSN na ochranu lidských práv
osob se zdravotním postižením 
USA – New York,  24. 1. – 5. 2. 2005
pořadatel: OSN
téma  akce:  příprava  textu  úmluvy  OSN  na  ochranu  lidských  práv  osob  se  zdravotním

postižením
účast:  1 pracovník sekretariátu

Konference EU – Přístup ke spravedlnosti
Portugalsko - Lisabon,  23 - 27. 4. 2005
pořadatel: Evropská komise
finanční podpora: Evropská komise
téma akce: právní ochrana obětí diskriminace – (součást evropské antidiskriminační kampaně

Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.)
účast:  1 pracovník sekretariátu

Zvláštní schůzka COHOM 
Velká Britanie - Londýn, 4. - 8. 7. 2005
pořadatel: Department for work and Pensions, Disability and Carers Directorate
téma  akce:  příprava  stanoviska  EU  k úmluvě  OSN  na  ochranu  lidských  právech  osob  se

zdravotním postižením 
účast:  1 pracovník sekretariátu

6. zasedání Ad hoc výboru OSN pro přípravu úmluvy OSN na ochranu lidských práv
osob se zdravotním postižením 
USA – New York,  31. 7. – 13. 8. 2005
pořadatel: OSN
téma  akce:  příprava  textu  úmluvy  OSN  na  ochranu  lidských  práv  osob  se  zdravotním

postižením
účast:  2 pracovníci sekretariátu

Zasedání pracovní skupiny Rady EU pro lidská práva
Belgie -  Brusel, 28. – 29. 11. 2005



pořadatel: European Union Council Secretariat DG E IV
téma akce:  příprava  a  stanovení  společné  pozice  EU  na  7.  zasedání  Ad  hoc  výboru  pro

přípravu  úmluvy  OSN  na  ochranu  lidských  právech  osob  se  zdravotním
postižením 

účast:  1 pracovník sekretariátu

Členové  Výboru  se  účastní  zahraničních  akcí  v rámci  svého  působení  v resortech  resp.
organizacích.

VI.3. Aktivity

Kromě  koordinace  prací  a  vypracovávání  stanovisek  za  ČR  při  přípravě  zmíněné  Úmluvy
o právech  osob  se  zdravotním  postižením   spolupracuje  sekretariát  Výboru  s orgány  EU
a zpracovává stanoviska podle jejich požadavků. Mapuje a vyhodnocuje normativní akty EU,
vztahující se k problematice zdravotního postižení. 

Současně spolupracuje s orgány OSN na hodnocení dopadů Standardních pravidel vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Sekretariát VVZPO se aktivně podílí na kampani Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. pořádané
EU  k potlačení  diskriminace  kvůli  pohlaví,  rase,  etnickému  původu,  víře,  zdravotnímu
postižení, věku nebo sexuální orientaci, která probíhá ve státech EU od roku 2001 do r. 2006 a
k níž se Česká republika připojila automaticky svým vstupem do EU.  V letech 2004 a 2005
byla kampaň zaměřena proti diskriminaci v zaměstnávání. 

VII.  VÝDAJE V Kč ZA ROK 2005

Počet zaměstnanců podle platových tříd
k 31. 12. 2005

z  toho  na  částečný
úvazek

Celkem 4 -
platová třída 7 - 9 - -
platová třída 10 1 -
platová třída 11 - -
platová třída 12 1 -
platová třída 13 1 -
platová třída 14 1 -
platová třída 15 - -

Mzdy a platy zaměstnanců 1 221 816
Povinné pojistné 447 659
Výdaje na tuzemské služební cesty 15 295
Výdaje na zahraniční služební cesty 177 601



Odměny  členům  PPOV  (ne  zaměstnancům
sekretariátu)

---

Cestovné členů, případně expertů ---
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 42 000

z toho
OON - DPP 42 000

OON - DPČ ---

fakturované ---
Pohoštění celkem 6 705

z toho limit pro sekretariát 1 973

mimo limit sekretariátu 4 732
Překlady a tlumočnické služby 29 756
Polygrafické služby 45 120
Telefony 23 388
Školení a konferenční poplatky 60 183
Účelově přidělené prostředky (Cena Vládního výboru
za publicistické práce)

22 152

C e l k e m 2 091 675

VIII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2006

VIII.1 Upřesněný plán činnosti

Výbor  bude  především  plnit  funkci  koordinačního  a  poradního  orgánu  Vlády  ČR  pro
problematiku integrace a podpory zdravotně postižených občanů, tj. upozorňovat na závažné
problémy zdravotně postižených, které spadají do působnosti několika resortů a ty problémy,
které  přesahují  pravomoci  jednotlivých  členů  výboru,  doporučovat  k projednání  Vládě  ČR.
Bude  zaujímat  stanoviska  a  předkládat  doporučení  k materiálům  předloženým  Vládě  ČR,
dotýkajícím se zdravotně postižených. 

Bude sledovat plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním
postižením  na  období  2006  -  2009,  napomáhat  jeho  realizaci  a  vyhodnocovat  účinnost.
Výsledky plnění předloží k projednání Vládě ČR.

V rámci  Národního  rozvojového  programu  mobility  pro  všechny  bude  sledovat  realizaci
projektů  doporučených k financování  pro rok 2006 a vyhlásí  program pro rok 2007. Bude
i nadále koordinovat jeho realizaci. 

Vyhlásí XIII. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního
postižení.

Sekretariát bude nadále připomínkovat návrhy legislativních norem z hlediska jejich možného
dopadu na osoby se zdravotním postižením, spolupracovat s relevantními resorty na nových



koncepcích specializované legislativy týkající se občanů se zdravotním postižením a poskytovat
odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených.  

V souladu s usnesením Výboru se bude sekretariát aktivně podílet na přípravě Úmluvy OSN na
ochranu práv osob se zdravotním postižením.

Sekretariát bude nadále spolupracovat s Českým statistickým úřadem na zajištění validních dat
o zdravotně postižených.

Sekretariát  se  aktivně  účastní  přípravy  kampaně EU proti  diskriminaci  kvůli  pohlaví,  rase,
etnickému původu, víře, zdravotnímu postižení, věku nebo sexuální orientaci. 

V oblasti  zahraničních  aktivit  bude  sekretariát  spolupracovat  na  realizaci  a  monitorování
Akčního  plánu  EU  na  podporu  osob  se  zdravotním  postižením.  V plánu  je  i  spolupráce
s Poradním  orgánem  Evropské  komise  pro  otázky  zdravotního  postižení  a  s Výborem  pro
rehabilitaci a integraci osob se zdravotním postižením při Radě Evropy na přípravě akčního
plánu podpory osob se zdravotním postižením.  

Výbor bude i nadále podporovat činnost odborných skupin VVZPO:

Odborná  skupina  VVZPO  pro  sociální  politiku  bude  spolupracovat  s MPSV  na  přípravě
prováděcích předpisů k zákonu o sociálních službách a s Národní radou zdravotně postižených
ČR na osvětových kampaních pro uživatele sociálních služeb.

Meziresortní  konzultativní  tým  pro  komplexní  řešení  problematiky  motivace  a pracovního
uplatnění OZPS s účastí zástupců tripartitních partnerů zaměří svoji činnost na problematiku
chráněných dílen, dořešení negativního dopadu značného zvýšení minimálních mezd a tarifů
na  tyto  chráněné  dílny  a  na  podporu  vzniku  a  rozvoje  podnikatelských  subjektů  sociální
ekonomie

Odborná skupina pro regionální rozvoj se bude zabývat především přípravou a monitorováním
krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a zapojováním
jejich zástupců do tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.

Odborné skupina pro vzdělávání bude rozšířena o nové členy, zejména z krajů a ekonomické
oblasti se znalostí školské problematiky. V plánu má projednat s MŠMT možnosti výběrového
šetření problémů škol, zabývajících se vzděláváním žáků a studentů se zdravotním postižením
jak  ve  formě  speciálních  programů tak  i  integrovaných  a  případně   iniciovat  novelizaci  a
doplnění školských předpisů.

VIII.2  Rozpočet 

předpokládané náklady budou přibližně odpovídat nákladům roku 2005. 

IX. DALŠÍ AKTIVITY VÝBORU A JEHO SEKRETARIÁTU

Výbor spolupracuje se všemi resorty, které nějakým způsobem ovlivňují řešení problematiky
zdravotně postižených. Nejdůležitější z nich mají zastoupení přímo ve Výboru. 

Hlavním partnerem Vládního výboru je Národní rada zdravotně postižených ČR (dále NRZP) –
největší střechová organizace zdravotně postižených u nás. Zástupci NRZP tvoří jednu čtvrtinu
všech členů VVZPO.



Sekretariát je ve styku i s jednotlivými organizacemi zdravotně postižených a rovněž státními,
samosprávními  i  nestátními  zařízeními  poskytujícími  sociální  služby  a  vzdělávání  zdravotně
postiženým (ústavy sociální péče, speciální školy, speciálně pedagogická centra atd.). 

Členové  výboru  a  pracovníci  sekretariátu  informují  o  existenci  a  činnosti  Výboru  také  na
mezinárodních  konferencích  a setkáních  odborníků.  O  činnost  Výboru  je  velký  zájem a ze
setkání s odborníky z ostatních evropských států je zřejmé, že v řešení problematiky osob se
zdravotním postižením dosahujeme srovnatelných výsledků.

Sekretariát pravidelně sleduje prezentaci problematiky zdravotně postižených i ohlasy médií na
činnost Výboru. U ohlasů jsou evidovány pouze ty články a pořady, ve kterých se vyskytuje
název Výboru nebo je zmiňován národní plán, střednědobá koncepce či program mobility. Za
rok 2005 bylo zaznamenáno 23 přímých ohlasů.

Kromě  stanovisek  k materiálům  pro  vládu  se  sekretariát  VVZPO  také  přímo  účastní
připomínkového  řízení  k  veškerým  návrhům  legislativních  norem,  které  připomínkuje
z hlediska jejich možného dopadu na osoby se zdravotním postižením. Je proto v neustálém
styku  s  organizacemi  zdravotně  postižených,  které  jsou  schopny  se  k těmto  návrhům
vyjadřovat,  a  jejich  případné  připomínky  zpracovává  do  formálně  správné podoby.  V roce
2005 se jednalo o 168 návrhů. Pracovníci sekretariátu VVZPO se také účastní projednávání
připomínek.

Již v dřívějších letech se sekretariát VVZPO aktivně podílel na legislativním procesu. Připravil
návrh  na  aktualizaci  seznamu  pomůcek  v příloze  vyhlášky  č.  182/1991  Sb.,  na  které  je
poskytován  státní  příspěvek,  spolupracoval  na  legislativním  zakotvení  osvobození  dovozu
pomůcek pro zdravotně postižené od cla  a na dořešení  bezcelního  dovozu automobilů  pro
zdravotně  postižené,  podílel  se  na  přípravě  zákona  o  znakové  řeči,  Národního  plánu
zaměstnanosti  a  Nařízení  vlády  o  stanovení  povinného  podílu  zaměstnanců  se  změněnou
pracovní  schopností  na  celkovém  počtu  zaměstnanců  zaměstnavatele.  Od  počátku
spolupracoval  na  přípravě  Zákona  o  ucelené  rehabilitaci  a  podílel  se  na  přípravě  Návrhu
zákona o  zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací.

Sekretariát  VVZPO je  ve  stálém  kontaktu  s  občanskými  sdruženími  a  nadacemi  osob  se
zdravotním  postižením  a  navštěvuje  státní  i  nestátní  zařízení  poskytující  služby  zdravotně
postiženým občanům a konference a semináře o problematice zdravotního postižení. 

Vládní  výbor  zajišťuje  spolupráci  státní  sféry  s nestátní  tj.  organizacemi  zdravotně
postižených,  které  jsou  prostřednictvím  střechové  organizace  –  Národní  rady  zdravotně
postižených ČR ve Výboru zastoupeny a mohou se tak na činnosti Výboru přímo podílet. 

Zpracoval: Sekretariát VVZPO

V Praze 20. 4. 2006


