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Zápis z hlasování Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany per rollam č. 1/2017  
 

Schválení Zprávy o postupu prací na řešení problémů popsaných 
v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra 
a jejich rodin 
 

Na zasedání VVZPO 12. června 2017 byl projednáván bod Zpráva o postupu prací na řešení 
problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra 
a jejich rodin (dále jen „Zpráva“). Vzhledem k tomu, že nebylo v den konání zasedání ukončeno 
meziresortní připomínkové řízení k tomuto materiálu, přijal VVZPO usnesení, kterým stanovil, že 
se Zpráva schválí prostřednictvím hlasování per rollam, a to po vypořádání připomínek.  
 
Členům a členkám VVZPO byla dne 20. června 2017 prostřednictvím elektronické pošty rozeslána 
Zpráva, současně s navrženým usnesením a žádostí o vyjádření, zda s tímto usnesením souhlasí. 
Termín pro hlasování byl stanoven do 27. června 2017.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
I. s c h v a l u j e  Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení 
situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin (dále jen „Zpráva“); 
 
II. u k l á d á  výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
do 30.06.2017  předložit Zprávu vládě ČR k projednání; 
 
III. d o p o r u č u j e  vládě ČR přijmout usnesení ke Zprávě, které je součástí předkládaného 
materiálu pro jednání vlády č. j. 13149/2017-VVZ. 
 
Hlasovalo 14 z 21 členů a členek VVZPO. Usnesení bylo přijato 14 hlasujícími členy 
a členkami VVZPO.  
 
Členky a členové VVZPO, kteří se zúčastnili hlasování 
Petr Běhunek (NRZP ČR), Milan Feranec (MD), Jan Chvojka (MLP), Zuzana Jentschke Stöcklová 
(MPSV), Jiří Kaucký (MV), Václav Krása (NRZP ČR), Miloslav Ludvík (MZ), Michaela Marksová 
(MPSV),  Jiří Morávek (NRZP ČR), Martina Novotná (MZ), Pavel Ptáčník (ÚV ČR), Karel Rychtář 
(AZZP ČR),  Bohuslav Sobotka (předseda VVZPO), Jiří Vencl (NRZP ČR) 
 
Členky a členové VVZPO, kteří se nezúčastnili hlasování nebo zaslali neplatný hlas 
Klára Dostálová (MMR), Jiří Koliba (MPO), Anna Matoušková (MK), Petr Pavelek (MF), Svatopluk 
Pohořelý (MŠMT), Stanislav Štech (MŠMT), Jan Uherka (NRZP ČR) 
 
 
 
V Praze dne 28.06.2017  
 
Zapsala:  Petra Nováková 
   tajemnice VVZPO    
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Za správnost:   Pavel Ptáčník v. r. 
   vedoucí sekretariátu a člen VVZPO 
 
 
Schválil:  Jan Chvojka v. r. 
   výkonný místopředseda VVZPO   


