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

I.1.   Předseda

Ing. Mirek TOPOLÁNEK 
předseda vlády ČR

předsedou Výboru od 4. 9. 2006

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

MUDr. Džamila STEHLÍKOVÁ 
ministryně vlády ČR

členkou a výkonnou místopředsedkyní Výboru
od 10. 1. 2007

* předsedkyně Řídícího výboru Národního rozvojového
programu mobility pro všechny 

* předsedkyně Hodnotitelské komise dotačního programu
Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení
zdravotně postižených

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
a odborných skupinách:

Členem od:  (do:)

Mgr. Ondřej LIŠKA
ministr školství, mládeže  a tělovýchovy místopředseda 4. 12. 2007

MUDr. Tomáš JULÍNEK  
ministr zdravotnictví

místopředseda 4. 9. 2006 

RNDr. Petr NEČAS 
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí 

místopředseda 4. 9. 2006

Václav KRÁSA  
předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR

místopředseda

* místopředseda Řídícího výboru
Národního rozvojového
programu mobility pro
všechny; 

* člen Pracovní skupiny pro
implementaci a ratifikaci
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.



Otmar CVRKAL 
místopředseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR 

* člen Hodnotitelské komise
Národního rozvojového programu
mobility pro všechny 

14. 2. 2003

Michaela FRYCOVÁ 
místopředsedkyně Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR

Mgr. Jan UHERKA
místopředseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR

od 14. 2. 2003
do 31. 5. 2008

28. 11. 2008

MUDr. Marián HOŠEK 
náměstek ministra práce a sociálních věcí

29. 6. 2005

Prof. PaedDr. Ján JESENSKÝ, CSc.
místopředseda Národní rady osob se zdravotním
postižením 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

JUDr. František MIKEŠ
I. náměstek ministra kultury

12. 9. 2007

Mgr. Jiří MORÁVEK 
místopředseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR

* člen Řídícího výboru Národního
rozvojového programu mobility
pro všechny;

* člen Odborné skupiny pro
regionální rozvoj.

13. 6. 2001

RNDr. Jindřich KITZBERGER
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Doc. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

od 18. 5. 2007
do 30. 5. 2008

30. 5. 2008

Ing. Jiří KOLIBA 
náměstek ministra průmyslu a obchodu

31. 10. 2007

JUDr. Pavel PTÁČNÍK 
vedoucí sekretariátu VVZPO

* člen Pracovní skupiny pro
implementaci a ratifikaci 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 Odborné skupiny pro
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením;

* člen Pracovní skupiny pro přípravu
novely zákona o znakové řeči.

15. 2. 2004



Ing. Petr PÁVEK
náměstek ministra pro místní rozvoj

Ing. Miroslav KALOUS 
náměstek ministra pro místní rozvoj

od 19. 6. 2007
do 25. 2. 2008

25. 2. 2008

Ing. Eduard JANOTA
náměstek ministra financí

16. 4. 2007

PhDr. Ludmila VOSTŘÁKOVÁ 
ředitelka odboru zdravotně sociálních služeb,
Ministerstvo zdravotnictví 

* členka Řídícího výboru Národního
rozvojového programu mobility
pro všechny

9. 8. 1995

Jan WIESNER 
předseda Svazu českých a moravských výrobních
družstev

* předseda Odborné skupiny pro
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením

20. 8. 1991

II. ZAMĚSTNANCI – SEKRETARIÁT

JUDr. Pavel Ptáčník 

funkce: referent státní správy – vedoucí sekretariátu VVZPO a právník Výboru (ZPS s TZP)

hlavní  odpovědnosti:   - řídí  odborně  a  věcně  Oddělení  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 osob.

Jaroslava Selicharová 

funkce: referent státní správy – tajemnice Výboru – zástupkyně vedoucího oddělení

hlavní odpovědnosti:   - v době nepřítomnosti zastupuje vedoucího oddělení;

- podílí se na kontrole plnění aktuálního národního plánu a připravuje
související materiály pro jednání vlády ČR;

- zpracovává výroční zprávy VVZPO;

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



- organizačně zajišťuje Cenu VVZPO za publicistické práce zaměřené
na problematiku zdravotního postižení a slavnostní vyhlášení jejích
výsledků;

- zajišťuje tvorbu a aktualizaci webových stránek VVZPO
prostřednictvím redakčního systému, je zodpovědná za obsahovou
a formální správnost zveřejňovaných informací.

- je zástupcem sekretariátu VVZPO v národní pracovní skupině
evropské antidiskriminační kampaně Pro rozmanitost – Proti
diskriminaci.

Bc. Markéta Šugárková 

funkce: referent státní správy 

hlavní odpovědnosti:    - zpracovává koncepci a zajišťuje činnost Národního rozvojového
programu mobility pro všechny;

- organizačně a administrativně zajišťuje fungování orgánů Národního
rozvojového programu mobility pro všechny (Řídící výbor,
Hodnotitelská komise); 

- spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi,
z jejichž dotačních programů jsou financovány projekty záměrů
bezbariérových tras, zpracovává propagační materiály, pravidelně
aktualizuje metodickou příručku Národního rozvojového programu
mobility pro všechny a  veřejně prezentuje program mobility na
seminářích a konferencích;

- je zástupcem sekretariátu VVZPO v High level group on disability
(skupina na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení) při EK. 

Mgr. Martina Kašíková 

funkce: referent státní správy 

hlavní odpovědnosti:   - vykonává a koordinuje samostatně odbornou činnost pro Vládní  
  výbor pro zdravotně postižené občany s celostátní působností;

- provádí rešerše ohlasů činnosti Vládního výboru a činnosti
občanských sdružení zdravotně postižených v médiích;

- samostatně vykonává specializované sociální a poradenské agendy;

- samostatně vede tuzemskou agendu sekretariátu Vládního výboru;

- 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.

Lenka Bergmannová  (DPČ) 

hlavní odpovědnosti:    - administruje dotační program Podpora veřejně účelných aktivit
občanských sdružení zdravotně postižených;

- vykonává funkci tajemnice Hodnotitelské komise dotačního
programu a zajišťuje podmínky pro její činnost. 



Václav Krása  (DPČ)

hlavní odpovědnosti:   poradenská a konzultační činnost

Jan Chudý  (DPČ)

hlavní odpovědnosti:   asistenční služby pro Vácĺava Krásu

III. PŘEHLED ČINNOSTI

III.1           Zasedání – projednávaná témata:  

29. 2. 2008 

1. Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 k návrhu
Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny

2. Informace o dalším postupu řešení rehabilitace osob se zdravotním postižením

3. Informace o realizaci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských
sdružení zdravotně postižených v roce 2008

4. Informace o postupu ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejího
Opčního protokolu v ČR 

5. Informace o přípravě novely Zákona o znakové řeči 

6. Informace o přípravě vstupní analýzy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním
postižením

27. 5. 2008 

1. Zpráva o plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na
rok 2006 – 2009  v roce 2007;

2. Výroční zpráva VVZPO za rok 2007;

3. Národní rozvojový program mobility pro všechny;

4. Vyhlášení XV. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku
zdravotního postižení; 

5. Informace o realizaci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských
sdružení zdravotně postižených v roce 2008;

6. Projekt Celoživotní vzdělávání neslyšících;

7. Různé
a) Informace o návrhu na participaci jednotlivých rad a výborů vlády na aktivitách

k 60.výročí Charty lidských práv; 
b) Informace o mezinárodní konferenci Bydlení bez bariér.

Usnesení přijatá k jednotlivým projednávaným bodům jsou uveřejněna na webových
stránkách VVZPO.



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.

Odborná skupina VVZPO pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
vznikla usnesením VVZPO dne 22. 5. 2003 pod názvem Meziresortní konzultativní tým pro
komplexní  řešení  problematiky  motivace  a pracovního  uplatnění  OZPS  s účastí  zástupců
tripartitních partnerů. Ke změně názvu došlo dne 21. 5. 2007 usnesením VVZPO.
Předsedou  byl  ustaven  Jan  Wiesner,  předseda  Svazu  českých  a moravských  výrobních
družstev. 
Programem a cílem skupiny je iniciovat, případně navrhovat a doporučovat kompetentním
útvarům zodpovědných ministerstev okruh systémových změn v oblasti podpory pracovního
uplatnění osob se změněnou pracovní schopností. Hlavním tématem této odborné skupiny
jsou nyní dopady ekonomické krize na zaměstnavatele osob se zdravotním postižením

Odborná skupina pro regionální rozvoj
byla ustavena usnesením VVZPO ze dne 5. 4. 2004. Předsedou je ing. Pavel Dušek.
Hlavním úkolem je 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. 

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 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.  

Pracovní skupina pro implementaci a ratifikaci Úmluvy OSN na ochranu práv osob 
se zdravotním postižením
vznikla usnesením VVZPO ze dne 4.  10. 2004 s názvem  Pracovní  skupina pro přípravu
Úmluvy  OSN  na  ochranu  práv  osob  se  zdravotním  postižením.  Jejím  úkolem  bylo
zpracovávání  podkladů  a zaujímání  stanovisek  k připravovaným textům úmluvy,  případně
k dalším mezinárodním dokumentům s úmluvou souvisejícím. 
Poté, co byl text Úmluvy přijat OSN, byl  usnesením VVZPO ze dne 21. 5. 2007 změněn její
název i zaměření. 

V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny pracují:

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny
je  složen  ze  zástupců  všech  institucí,  které  se  mají  podílet  na  financování  komplexních
bezbariérových  tras.  Byl  ustaven  usnesením vlády  dne  14.  července  2004  č.  706.  Svoji
činnost  zahájil  v  roce  2004.  Předsedou  Řídícího  výboru  je  vždy  výkonný  místopředseda
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. V roce 2008 to byla ministryně vlády ČR
pro lidská práva a menšiny MUDr. Džamila Stehlíková.



Po předložení záměrů vždy v první fázi rozhoduje Řídící výbor o tom, které z nich budou
předány 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  Řídícímu  výboru  ke  schválení.
Předsedkyní Hodnotitelské komise je Ing. Dagmar Lanzová, pracovnice Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR.

V souvislosti s oceněním publicistických prací je každoročně jmenována
Porota pro posouzení  prací  nominovaných na Cenu VVZPO za publicistické práce
zaměřené na problematiku zdravotního postižení.  Je vždy ustanovena 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. V XV. ročníku posuzovala porota celkem 47 prací.

III.3       Aktivity  

1. Výbor projednal a schválil  Zprávu o plnění Národního plánu podpory a integrace
občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2007 a spolu
s návrhem na novelizaci NPPI ji předložil k projednání vládě ČR. 

2. Národní rozvojový program mobility pro všechny 

V roce  2008  proběhla  novelizace  Vládního  plánu  financování  Národního  rozvojového
programu mobility pro všechny (VPF NRPM), usnesením vlády ze dne 26. března 2008
č. 292. Cílem novelizace bylo zejména rozšířit  okruh úprav,  na něž je možné v rámci
programu přispívat, a zefektivnit dosavadní způsob financování projektů prostřednictvím
dotačních  programů  jednotlivých  resortů.  Stejným  usnesením  vlády  byl  aktualizován
i samotný Národní rozvojový program mobility pro všechny. 
Poté  vyhlásil  Výbor  výzvu  pro  předkládání  záměrů  bezbariérových  tras  na  rok  2009.
Předloženo bylo 25 záměrů bezbariérových tras, z toho 10 bylo doporučeno k finanční
podpoře v průběhu roku 2009 a dalších let dle naplánovaného harmonogramu realizace
jednotlivých projektů.

V rámci programu byla v roce 2008 podpořena realizace cca 50 projektů 34 měst a obcí
s poskytnutím dotace v celkové výši 91 358 tis. Kč. Jedná se zejména o projekty, které
byly součástí schválených záměrů bezbariérových tras předložených v roce 2007 v rámci
I. a II. kola pro rok 2008, případně projekty ze záměrů schválených v dřívějších letech
(jejichž realizace byla naplánována či posunuta na rok 2008). Uvedená částka je pouze
orientační  vzhledem k tomu,  že  u některých  projektů  (zejména u projektů  dopravních
staveb  financovaných  z rozpočtu  SFDI)  nelze  s  přesností  určit,  v  jakém rozsahu  jsou
součástí schváleného záměru bezbariérové trasy v rámci programu mobility a jaká část
projektu již schválený záměr přesahuje. Celková částka vynaložená na odstraňování bariér
z rozpočtu příslušných rezortů a institucí, zahrnující i projekty realizované mimo program
mobility, dosáhla v roce 2008 výše 534 631 tis. Kč. 

Pro rok 2008 byl VVZPO v řídícím výboru zastoupen dvěma členy a dvěma náhradníky
a v hodnotitelské  komisi  dvěma  členy.  Sekretariát  Výboru  vypracoval  podklady  pro
aktualizaci  VPF NRPM a organizačně zajišťoval  podmínky pro činnost  obou pracovních
týmů a kompletní  administraci  programu.  Pro  jeho propagaci  uspořádal  sekretariát  tři
prezentace  na  setkáních  zástupců  obcí,  a  to  v kraji  Plzeňském,  Královéhradeckém  a
Ústeckém a dále na mezinárodní konferenci Bydlení bez bariér v Praze.



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

Cena  napomáhá  zvýšit  zájem  médií  o  tuto  problematiku  a  zlepšit  kvalitu  informací.
Vyhlašování  Ceny  vyplývá  z  úkolů  Národního  plánu  podpory  a  integrace  občanů  se
zdravotním postižením na období 2006 - 2009. 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. V průběhu
patnácti  ročníků  prošlo  soutěží  téměř  750  prací  v kategorii  televizních  pořadů,
rozhlasových pořadů a tisku. Sekretariát organizačně zajišťuje přijímání prací do soutěže,
podmínky  pro  činnost  poroty  i slavnostní  udílení  cen.  Sekretariát  dále  nabízí  možnost
zapůjčit  přihlášené práce k prostudování.  Této služby  dosud využili  zástupci  některých
občanských sdružení a studenti relavantních oborů.  

Dne 12. 12. 2008 uspořádal Výbor v Lichtenštejnském paláci tradiční  Slavnostní večer
k Mezinárodnímu  dni  osob  se  zdravotním  postižením,  spojený  s předáváním
Ocenění  podnikatelských  aktivit  subjektů  zaměstnávajících  osoby  se  zdravotním
postižením (ve spolupráci s MPO a AZZP – III. ročník) a tradičním udělením Cen VVZPO za
publicistické  práce zaměřené na problematiku  zdravotního  postižení  (XV. ročník).  Ceny
v jednotlivých kategoriích předávali MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR pro
lidská práva a menšiny - výkonná místopředsedkyně VVZPO, pan Jan Wiesner, předseda
Svazu  českých  a  moravských  výrobních  družstev  –  člen  VVZPO  a pan  Václav  Krása,
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR – místopředseda VVZPO.  

4. Rozhodnutím  vlády  ČR  je  od  r.  2008  dotační  program  Podpora  veřejně  účelných
aktivit  občanských  sdružení  zdravotně  postižených  financován  z kapitoly  304
Úřadu  vlády  ČR.  Dotační  program  administruje  sekretariát  VVZPO.  Podrobnosti  jsou
uvedeny v bodě V. Rozdělení dotací.

5.  V souladu  s opatřením  7.5. NPPI  připravil  sekretariát  VVZPO  novelizaci  zákona  č.
155/1998  Sb.,  o  znakové  řeči.  Cílem  opatření  bylo  zajistit  komunikační  potřeby  a
prostředky občanů postižených hluchoslepotou, neboť specifické potřeby a podmínky pro
komunikaci a získávání informací nebyly dosud pro tyto osoby žádným způsobem právně
upraveny. Návrh novelizace zákona byl schválen unesením vlády ČR ze dne 4. února 2008
č.  111  a  dále  byl  návrh  předán  k projednání  Parlamentu  ČR.  Novela  zákona  byla
vyhlášena dne  20. 10. 2008 pod č. 384/2008 Sb., úplné znění zákona s novým názvem
Zákon  o  komunikačních  systémech  neslyšících  a  hluchoslepých  osob bylo
publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 423/2008 Sb.

6. Sekretariát  VVZPO  se  v souladu  s usnesením  Výboru  aktivně  podílel  na  přípravě
implementace a ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

7. Sekretariát Výboru vypracoval Výroční zprávu VVZPO za rok 2007.

8.  Sekretariát Výboru se účastní legislativního 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. 
Poskytuje odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených  a informuje
organizace o změnách v legislativě týkajících se jejich problematiky.



9.  Sekretariát  Výboru je spolupořadatelem cyklu mezinárodních konferencí  … bez bariér.
V roce 2008 se podílel na přípravě IV. ročníku konference – Bydlení bez bariér, konané
ve dnech 21. a 22. 5. 2008 v Kongresovém centru Praha.

10. Sekretariát Výboru se ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
podílel  na  informační  kampani  ohledně  vybavování  bezbariérových  veřejných  WC
jednotným evropským zámkem a klíčem. 

Úkoly a cíle stanovené na rok 2008 splnil Výbor i jeho sekretariát s výjimkou následujících
dvou. Jednalo se o materiály pro jednání vlády ČR, které měly být předloženy v termínu do
31. prosince 2008.  Oba  materiály  byly  včas  zpracovány,  prošly  připomínkovým  řízením
a jejich projednání a schválení bylo zařazeno na program jednání  VVZPO dne 16. 12. 2008.
Na stejný termín však bylo mimořádně svoláno zasedání vlády, proto se nemohlo jednání
VVZPO uskutečnit  a  sekretariát  musel  požádat  o  posun termínu předložení  materiálů  do
28. února 2009:

11. Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce
státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením v letech 2007 a 2008 na
základě usnesení vlády ČR ze dne 3. ledna 2007 č. 4. Materiál byl projednán a schválen
Výborem dne 18. února 2009 a dne 27. února byl předložen k projednání vládě ČR, která
jej přijala usnesením ze dne 9. března 2009 č. 273.

12. Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve
znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., na základě Plánu legislativních prací
vlády na rok 2008 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2008 č. 34.
Materiál byl projednán a schválen Výborem dne 18. února 2009 a následně předložen
vládě ČR k projednání.

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  osob  se  zdravotním  postižením  ČR  (poradní  orgán
Výboru);

- občanská sdružení osob se zdravotním postižením;
- Svaz českých a moravských výrobních družstev;
- Svaz měst a obcí ČR;
- Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR;

     - Asociace občanských poraden.

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  
V roce  2008  bylo  hodnoceno  plnění  Národního  plánu  podpory  a  integrace  občanů  se
zdravotním postižením na období  2006 – 2009 za rok 2007. Zpráva o plnění  plánu byla
předložena  vládě  k projednání  v  červnu  2008.   Na  základě  porovnání  splněných  úkolů
s původními  záměry  byla  provedena  aktualizace  plánu,  neboť  od  jeho  schválení  došlo
k určitým změnám, které vyvolaly nutnost změnit znění některých opatření. 

Aktualizovaná verze NPPI je k dispozici na webových stránkách VVZPO. 

III.7       Zhodnocení činnosti  

Vládní  výbor  pro  zdravotně  postižené  občany  se  v roce 2008 sešel  dvakrát  k projednání
nejzávažnějších problémů, které spadají do působnosti více resortů. Třetí zasedání svolané
na 16. prosince 2008 bylo z organizačních důvodů odloženo na únor 2009. 

Jedním z hlavních témat jednání byla kontrola plnění Národního plánu podpory a integrace
občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 a jeho aktualizace. 

Dále se výbor věnoval  zejména koordinaci  Národního rozvojového programu mobility  pro
všechny a přípravě novelizace Vládního plánu financování NRPM. 

Každoročně  se  výbor  zabývá  přípravou  Ceny  VVZPO za  publicistické  práce zaměřené na
problematiku zdravotního postižení. 

V roce 2008 proběhlo zhodnocení  realizace jednotlivých koncepčních opatření  Střednědobé
koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením v letech 2007 a 2008.

Novým  tématem  k řešení  se  stal  dotační  program  Podpora  veřejně  účelných  aktivit
občanských sdružení zdravotně postižených. 

V roce 2008 předložil Výbor Vládě ČR 
a) k projednání:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších
zákonů;

Návrh na novelizaci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu
mobility pro všechny;

Návrh Zprávy o plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním
postižením na období 2006 – 2009 v roce 2007;

b) pro informaci: 

Výroční zprávu o činnosti VVZPO za rok 2007.

IV. VÝSTUPY
IV.1 Tisk a publikace

Přednášky: 

JUDr. Pavel Ptáčník:  

-  „Zákon o sociálních službách a podpora poradenství“ – příspěvek na II.
monitorovací konferenci k projektu poradenství uživatelům sociálních
služeb, Pardubice, 28. 4. 2008



-  „Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a podpora jejího
legislativního ukotvení“ – příspěvek na společné poradě předsedů KRZP
a krajských koordinátorů NRZP ČR, Líchovy, 12. 9. 2008

-   Příspěvek o Národním rozvojovém programu mobility pro všechny 
na poradě tajemníků obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého
kraje, Hradec Králové, 18. 9. 2008 

-   „Perspektiva řešení přenositelnosti mimořádných výhod pro osoby se
zdravotním postižením“ – příspěvek na konferenci NRZP ČR Evropou bez
bariér, Brno, 22. 10. 2008

-  Prezentace Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
na semináři pro vedoucí pracovníky odborů dopravy Ústeckého kraje,
Studený u České Kamenice, 5. 12. 2008 

Bc. Markéta Šugárková:

-  „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ – příspěvek na
mezinárodní konferenci Bydlení bez bariér, Praha, 21. 5. 2008

-  „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ – příspěvek na semináři
pro zástupce obcí, Plzeň, 24. 6. 2008

-   Prezentace Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
na poradě tajemníků obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého
kraje, Hradec Králové, 18. 9. 2008 

-   Prezentace Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
na semináři pro vedoucí pracovníky odborů dopravy Ústeckého kraje,
Studený u České Kamenice, 5. 12. 2008 

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. Sekretariát VVZPO je povinen dodržovat formu
i vizuální podobu stránek předepsanou pro poradní a pracovní orgány vlády ČR.

IV.3      Materiály a připomínková řízení  

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 1 - 1 -

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

73
14



V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ
Rozhodnutím vlády ČR (usnesení ze dne 19. 9. 2007 č. 1062) je od r. 2008 dotační program
Podpora  veřejně  účelných  aktivit  občanských  sdružení  zdravotně  postižených
financován  z kapitoly  304  Úřadu  vlády  ČR.  Na  tento  dotační  program  bylo  ve  státním
rozpočtu  vyčleněno  pro  rok  2008 24  mil.  Kč.  Program administruje  sekretariát  Vládního
výboru pro zdravotně postižené občany v souladu se směrnicí  vedoucího Úřadu vlády ČR
č. 14/2007 ze dne 15. 11. 2007. 

Pro  rok  2008  vyhlásil  sekretariát  VVZPO ve  spolupráci  s Úřadem  vlády  ČR  výzvu
k předkládání  žádostí  o finanční  podporu  projektů.  K termínu  uzávěrky  dne  31. 12. 2007
přijal  sekretariát  71  žádostí  občanských  sdružení  zdravotně  postižených  v celkové  výši
39 240 079  Kč.  Sekretariát  sestavil  devítičlennou  Hodnotitelskou  komisi  pro  posouzení
předložených žádostí.  Po vyhodnocení projektů doporučila komise vedoucímu Úřadu vlády
ČR podpořit finančně 58 projektů (z přihlášených 71) v celkové výši 24 mil Kč. V průběhu
řešení podpořených projektů proběhla kontrola formou Průběžné zprávy o realizaci projektu
a u deseti občanských sdružení byla provedena průběžná kontrola celkem 20 projektů.  

Pro  rok  2009  vyhlásil  sekretariát  VVZPO ve  spolupráci  s Úřadem  vlády  ČR  další  výzvu
k předkládání  žádostí  o finanční  podporu projektů.  K termínu uzávěrky 14. 11. 2008 přijal
sekretariát  105 žádostí  občanských sdružení zdravotně postižených v celkové výši  54 774
847 Kč.  Po kontrole formálních náležitostí byly projekty předány hodnotitelům k posouzení.
Pro finanční podporu projektů realizovaných v tomto dotačním programu byla ve státním
rozpočtu pro rok 2009 vyčleněna opět částka 24 mil. Kč. 

Kromě  administrace  vlastního  dotačního  programu  působili  pracovníci  sekretariátu
v odborných komisích pro poskytování dotací z rozpočtu Ministerstva kultury a Ministerstva
zdravotnictví,  s nímž je součinnost v hodnocení projektů nezbytná pro vyloučení duplicitní
podpory. 

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

VI. ZAHRANIČÍ

VI.1 Členství

Sekretariátu VVZPO je zastoupen v High level group on disability (skupina na vysoké úrovni
pro otázky zdravotního postižení) při EK. 

Národní  rada  osob  se  zdravotním  postižením  -  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

Účast na zasedání „Skupiny na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení“
Belgie - Brusel,  6. – 7.  3. 2008
pořadatel: Evropská komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti
téma akce: Priority akčního plánu v oblasti zdravotního postižení, sociální služby obecného

zájmu,  doporučení  Rady EC o parkovacích kartách pro osoby se zdravotním
postižením 

účast:  1 pracovník sekretariátu

Účast na zasedání „Skupiny na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení“
Belgie - Brusel,  12. – 13. 6. 2008
pořadatel: Evropská komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti
téma akce:  Slovinské  předsednictví  –  ministerská  konference,   Uzavření  Úmluvy  OSN o

právech osob se zdravotním postižením ze strany EK, Evropský den osob se
zdravotním postižením 2008, podporované zaměstnávání  

účast:  1 pracovník sekretariátu

Účast na zasedání „Skupiny na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení“
Belgie - Brusel,  10. 10. 2008
pořadatel: Evropská komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti
téma  akce: Uzavření   Úmluvy  OSN o  právech  osob  se  zdravotním  postižením   a  jejího

opčního protokolu ze strany ES, implementace Úmluvy
účast:  1 pracovník sekretariátu

Účast na Konferenci k Evropskému dni osob se zdravotním postižením 
Belgie - Brusel,  30. 11. – 2. 12. 2008
pořadatel: Evropská komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti
téma akce: Prosazování práv osob se zdravotním postižením ve všech oblastech politiky na

regionální a místní úrovni, zapojení osob se zdravotním postižením do procesu
rozhodování

účast:  1 pracovník sekretariátu

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

VI.3. Aktivity

Sekretariát  Výboru  spolupracuje  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 a k níž se
Česká republika připojila automaticky svým vstupem do EU v roce 2004.   



V roce 2008 se sekretariát prostřednictvím svého zástupce v High level group on disability
(skupina na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení) účastnil projednávání záležitostí
souvisejících se zaměřením skupiny. 

VII.  VÝDAJE V Kč ZA ROK 2008

Mzdy a platy zaměstnanců (hrubá mzda) 1 608 587 
Povinné pojistné 756 109
Výdaje na tuzemské služební cesty 2 549
Výdaje na zahraniční služební cesty 61 623
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu) 0
Cestovné členů, případně expertů 0
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 586 230

z toho
OON - DPP  + DPČ 586 230

fakturované 0
Pohoštění celkem */ 5 724

z toho limit pro sekretariát 4 986

mimo limit sekretariátu 738
Překlady a tlumočnické služby 8 659
Polygrafické služby */ 29 739
Telefony 7 700
Školení a konferenční poplatky 33 933

C e l k e m
3 100 853

Počet zaměstnanců podle platových tříd
k 31. 12. 2006

z toho na částečný
úvazek

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



VIII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2009

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 osob se zdravotním postižením, 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  kontrolovat  splnění  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,  která  proběhla v roce 2008, projektů doporučených k financování  pro rok 2009
a vyhlásí program pro rok 2010. Bude i nadále koordinovat realizaci programu. 

Vyhlásí  XVI.  ročník  Ceny  VVZPO  za  publicistické  práce  zaměřené  na  problematiku
zdravotního postižení. Sekretariát Výboru navrhne rozšíření současných tří kategorií o čtvrtou
– internet.
V rámci  dotačního  programu  Podpora  veřejně  účelných  aktivit  občanských  sdružení
zdravotně postižených zajistí sekretariát podmínky pro administraci programu, tj. vyúčtování
dotací z roku 2008, rozdělení dotací pro rok 2009 a ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásí
výzvu  k předkládání  projektů  pro  rok  2010,  pokud  budou  pro  tento  program  vyčleněny
prostředky ve státním rozpočtu. 

V souladu  s usnesením  Výboru  se  bude  sekretariát  aktivně  podílet  na  postupu  prací
souvisejících  s ratifikací  Úmluvy  OSN  o  právech  osob  se  zdravotním  postižením  a  její
implementací do našeho právního řádu. 

Sekretariát bude nadále spolupracovat s Českým statistickým úřadem na zajištění validních
dat o osobách se zdravotním postižením.

Sekretariát VVZPO se zapojí do aktivit navazujících na kampaň EU „Pro rozmanitost. Proti
diskriminaci“, jak na národní tak mezinárodní úrovni. 

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 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  monitorování
akčního plánu podpory osob se zdravotním postižením. Prostřednictvím zástupce v High level



group on disability (skupina na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení) při EK se
bude sekretariát účastnit činnosti této skupiny.

Výbor bude i nadále podporovat činnost odborných skupin VVZPO:

Odborná  skupina  pro  sociální  politiku  se  bude  nadále  věnovat  problematice  zákona
o sociálních službách a jeho dopadu na osoby se zdravotním postižením.

Odborná  skupina  pro  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením  zaměří  svoji  činnost
zejména na dopady ekonomické krize na zaměstnavatele osob se zdravotním postižením.   

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

Odborná  skupina  pro  vzdělávání  bude  rekonstruována  s cílem  zapojit  do  práce  skupiny
odborníky z vysokých škol a rozšířit tak zaměření skupiny.

V dubnu  2009  bude  uspořádána   Mezinárodní  evropská  konference  k sociální  ekonomice
a podnikání,  jako  součást  oficiálního  programu  akcí  vlády  ČR  v rámci  předsednictví  ČR
v Radě EU.

VIII.2  Rozpočet 

předpokládané náklady budou přibližně odpovídat nákladům roku 2008. 

IX. PRŮBĚŽNÉ 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 osob se zdravotním postižením ČR (dále
NRZP) – největší  střechová organizace zdravotně postižených u nás. Zástupci  NRZP tvoří
jednu čtvrtinu všech členů VVZPO. Tím zajišťuje VVZPO spolupráci státní sféry s nestátní, tj.
s organizacemi zdravotně postižených,  které se prostřednictvím NRZP mohou na činnosti
Výboru přímo podílet. 

Sekretariát  je  ve  styku  i  s  jednotlivými  organizacemi  zdravotně  postižených  a  rovněž
státními,  samosprávními  i  nestátními  zařízeními  poskytujícími  sociální  služby  a  vzdělání
osobám  se  zdravotním  postižením  (ústavy  sociální  péče,  speciální  školy,  speciálně
pedagogická  centra  atd.)  i  s občanskými  sdruženími  zdravotně  postižených.  Pracovníci
sekretariátu zastupují VVZPO na akcích těchto organizací.

Členové  výboru  a  pracovníci  sekretariátu  informují  o  existenci  a  činnosti  Výboru  na
tuzemských i zahraničních konferencích a setkáních odborníků. 

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 2008 bylo zaznamenáno 67 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. Pracovníci
sekretariátu VVZPO se také účastní projednávání připomínek.

Zpracoval: Sekretariát VVZPO

V Praze 29. 4. 2009


