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Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
úterý 14. června 2016, od 8 h v zasedacím sálu vlády 

 
Přítomné členky a členové VVZPO 
Petr Běhunek (NRZP ČR), Jiří Dienstbier (MLP), Milan Feranec (MD), Zuzana Jentschke Stöcklová 
(MPSV), Jiří Koliba (MPO), Václav Krása (NRZP ČR), Michaela Marksová (MPSV),  Jiří Morávek 
(NRZP ČR), Svatopluk Pohořelý (MŠMT), Lenka Ptáčková Melicharová (MZ), Svatopluk Němeček 
(MZ), Pavel Ptáčník (ÚV ČR), Karel Rychtář (AZZP ČR), Bohuslav Sobotka (předseda VVZPO), 
Jan Uherka (NRZP ČR), Jiří Vencl (NRZP ČR) 
 
Nepřítomné členky a členové VVZPO 
Klára Dostálová (MMR), Kateřina Valachová (MŠMT), Anna Matoušková (MK) 
 
Zástupci omluvených členů a členek VVZPO 
Jiří Klíma (MMR), Iva Matějková (MK) 
 
Sekretariát VVZPO 
Barbora Mičicová, Petra Nováková, Markéta Skalská 
 
Hosté 
Andrea Baršová (ÚV ČR), Monika Boháčková (tlumočnice), Lucie Brunclíková (TV Nova), Martina 
Brzková (MZ), Patrik Eichler (ÚV ČR), Lenka Frýdková (VOP), Karel Havlíček (SFDI), Jan Jaroš 
(Kolumbus), Kateřina Kalistová (MK), Pavel Křeček (ČKAIT), Jana Kvasnicová (VOP), Radmila 
Malá (MF), Klára Mikeschová (Prima TV), Petra Pecharová (MK), Radek Policar (MZ), Jana 
Poljaková (SYPATHEA), Šárka Prokopiusová (ASNEP), Vlasta Roškotová (ATO), Vladimír 
Salzman (ČT), Radek Suda (MPSV), Marie Špačková (ČKA), Martina Štěpánková (ÚV ČR), Viliam 
Vaňo (AMICUS-BRNO), Rudolf Volejník (SONS), Petr Vysuček (ASNEP), Jan Zahálka (SPDN), 
Luboš Zajíc (SONS), Jana Zapletalová (NÚV), Josef Závišek (SPDN), Renata Zdařilová (ČKAIT)  
 
Informace k usnášení schopnosti 
Dle Statutu VVZPO je počet řádných členek a členů VVZPO stanoven na 20. Mezi členy není 
zastoupeno MF, protože k dnešnímu datu nebyl jmenován příslušný náměstek tohoto resortu. 
VVZPO je usnášení schopný při účasti minimálně ½ členů a členek, tj. 10. Při zahájení zasedání 
bylo přítomno 16 členů a členek. Kvorum bylo kvůli příchodům a odchodům členek a členů VVZPO 
pohyblivé, jeho aktuální stav je vždy uveden u dotčeného hlasování. 
 
Jednání zahájil a řídil předseda VVZPO a předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Po projednání 
druhého bodu předal řízení jednání výkonnému místopředsedovi VVZPO a ministrovi pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřímu Dienstbierovi.  
 
Bohuslav Sobotka úvodem přivítal účastníky jednání a omluvil nepřítomné členy a členky VVZPO. 
Dále uvedl, že oproti programu uvedenému na pozvánce přibyl bod Návrh na zvýšení finančních 
prostředků na dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených, 
a také že bylo pozměněno pořadí bodů (viz schválený program níže). Bohuslav Sobotka dal 
hlasovat o návrhu programu jednání s navrženými změnami, který VVZPO jednomyslně přijal 16 
hlasy přítomných členů a členek.  
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Schválený program: 

1. Novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

2. Návrh na zvýšení finančních prostředků na dotační program Podpora veřejně účelných 
aktivit spolků zdravotně postižených, 

3. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015, 

4. Vyhlášení Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení 
a Fotografické soutěže na téma Život bez bariér, 

5. Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ve věci vydání zákona, který 
by upravil některá práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se 
speciálním výcvikem, 

6. Nedostatky podávaných záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny, 

7. Informace o přípravě novely zákona o sociálních službách, 

8. Informace o plnění doporučení č. 32 a 37 Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením k úvodní zprávě ČR o plnění Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením, 

9. Ochrana práv lidí s duševním onemocněním v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, 

10. Zpráva o průběhu implementace novely školského zákona,  

11. Různé. 

 

 
1. Novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 
S prvním bodem jednání seznámila členy a členky Výboru náměstkyně ministra kultury Kateřina 
Kalistová. 
 
Ministerstvo kultury zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). Zásadní součástí navržené změny zákona je zpřesnění právní úpravy 
zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením. Platná 
právní úprava je z mnoha hledisek nedostatečná a nepřesná, což se projevuje zejména v aplikační 
praxi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“). Nedostatky právní úpravy jsou 
opakovaně kritizovány také asociacemi sdružujícími osoby se sluchovým nebo zrakovým 
postižením, které podaly stížnost veřejnému ochránci práv, který doporučil zákon upravit.  
 
Klíčové nedostatky nynější platné úpravy, které považuje Ministerstvo kultury za nutné odstranit:  
1. Zákon nespecifikuje povinnost, zda musí provozovatelé vysílání s licencí zpřístupňovat pořady 
pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením pouze skrze zemské televizní vysílání šířené 
pomocí vysílačů či satelitní vysílání s pokrytím celého území ČR. V zákoně se nově jednoznačně 
stanoví, že povinnost zpřístupňovat televizní pořady se vztahuje pouze na celoplošné televizní 
programy šířené prostřednictvím vysílačů.    
 
2. Z platného znění zákona vyplývá, že pořady je možné zpřístupnit osobám se sluchovým 
postižením jak skrytými, tak otevřenými titulky. Lidé se sluchovým postižením však namítají, že 
otevřené titulky jsou pro účely zpřístupnění pořadů nevyhovující, neboť zprostředkují pouze 
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mluvenou řeč a neobsahují informace o zvucích v prostředí a ději, což je podstatou kompenzační 
funkce skrytých titulků. Zákonem je tedy třeba vymezit, že způsobem zpřístupnění pořadů 
zákonodárce chápe zejména titulky skryté. Dále musí taktéž provozovatel označit pro jakou 
skupinu osob s postižením je pořad určen a v jaké formě. 
 
3. Zákon stanoví povinnost provozovatelů televizního vysílání opatřit titulky určité procento pořadů. 
Z této formulace ale není zřejmé, zda se výsledné zastoupení zpřístupněných pořadů počítá 
z počtu odvysílaných pořadů nebo z jejich celkového vysílacího času. K posílení právní jistoty je 
proto třeba v zákoně výslovně stanovit, že naplňování zákonem stanovené povinnosti zpřístupnění 
pořadů se počítá z celkové stopáže pořadů vysílaných na jednom programu. Za tímto účelem se 
v § 2 odst. 2 zákona doplňuje nová definice „stopáže pořadu“, kterou se rozumí čistý čas trvání 
pořadu, bez započtení dalších částí vysílání, které mohou být do pořadu vloženy. Do celkové 
stopáže pořadů vysílaných na konkrétním programu se nezapočítává stopáž těch pořadů, které 
vzhledem k jejich povaze vůbec nelze nebo není účelné zpřístupňovat pro osoby s postižením.  
 
4. Platná právní úprava umožňuje interpretaci, že provozovatel televizního vysílání může povinnost 
zpřístupnit pořady pro osoby s postižením naplnit souhrnně v celém svém vysílání, aniž by 
stanovené kvóty zpřístupněných pořadů plnil na všech svých programech rovnoměrně. Právní 
úpravu je třeba změnit tak, aby bylo zřejmé, že plnění zákonné povinnosti se vztahuje ke každému 
jednotlivému programu, nikoli k vysílání konkrétního provozovatele jako celku. 
 
5. Zákon stanoví kvóty zpřístupněných pořadů, ale neupravuje, za jaké období jsou provozovatelé 
televizního vysílání povinni tyto zákonné podíly naplňovat. Tato nepřesnost může vést 
k nepoměrnému rozložení zpřístupněných pořadů v různých časových obdobích. V novele zákona 
se proto navrhuje období kalendářního čtvrtletí, za které musí provozovatelé televizního 
a rozhlasového vysílání plnit ustanovení zákona. 
 
6. Právní úprava dosud neobsahuje povinnost provozovatelů televizního vysílání poskytnout Radě 
údaje o zpřístupněných pořadech. Rada proto při hodnocení plnění této povinnosti vychází dosud 
pouze z deklarace provozovatelů vysílání. Poskytnuté údaje mají různou úroveň a vypovídací 
hodnotu. Zákonem tedy musí být také stanovena povinnost provozovatelů televizního vysílání vést 
přehled o naplňování uvedené povinnosti, a to formou průběžného zpracovávání údajů 
za jednotlivá kalendářní čtvrtletí. V zájmu sjednocení výkaznictví se stanoví, jaké konkrétní 
informace mají být Radě poskytovány.  
 
7. Existují určité typy programů nebo pořadů, u nichž je z povahy věci zřejmé, že jejich 
zpřístupnění pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením by bylo buď nemožné 
z technického hlediska, nebo vzhledem k jejich obsahu neúčelné. V první řadě se jedná o hudební 
programy.  
 
Na závěr Kateřina Kalistová uvedla, že procentní kvóty zpřístupněných pořadů nebyly zvýšeny. 
Nebylo vyhověno všem požadavkům organizací neslyšících a nevidomých. Do kvót se nadále 
počítají i reprízy, které tvoří vysokou část zpřístupněných programů. Zásadní věcí je také 
gramatická správnost titulků, protože pořady přispívají v případě neslyšících k výuce českého 
jazyka. Novela zákona je v současné době projednávána Legislativní radou vlády.  
 
Dále vystoupil předseda Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (dále jen 
„ASNEP“) Petr Vysuček. Skryté titulky jsou důležité pro život osob s postižením sluchu, dostatek 
informací je předpokladem k zapojení do společnosti. Jedná se o velmi heterogenní skupinu, 
spadají do ní například i lidé, kteří v pozdním věku ztrácejí postupně sluch. I v jiných státech je 
tomuto tématu věnována pozornost. 
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Místopředsedkyně ASNEP Šárka Prokopiusová doplnila, že se jedná celkem o 0,5 mil. osob, které 
mají sluchové postižení. Otevřené titulky nezprostředkovávají děj plně, je proto třeba používat 
primárně skryté. Titulky přispívají k výuce českého jazyka prelingválně neslyšících, ale i lidí 
s odlišným mateřským jazykem. ASNEP prosazovala, aby se do procentního kvóta počítaly jen 
nové pořady a ne reprízy, které jsou neustále opakovány. Je třeba zpřístupnit všechny programy 
provozovatele televizního vysílání a ne jen hlavní. Pořízení skrytých titulků není finančně náročné, 
náklady na vyrobení titulků u jednoho pořadu jsou menší než 1 % nákladů na výrobu jednoho 
pořadu. Speciální software se stále vyvíjí, tedy i cena se bude dále pravděpodobně snižovat. 
V neposlední řadě je třeba také uvést, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 
ukládá zpřístupňovat informace i pro lidi se zdravotním postižením. Zpřístupňování pořadů je 
jednou z možností, jak tuto povinnost naplňovat.  
 
Luboš Zajíc, právník Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (dále jen „SONS“), dále 
k tomuto tématu uvedl, že SONS vítá návrh novely, protože navržené změny budou přínosem 
pro zpřístupňování pořadů. V novele zákona však není stanoveno, kdo bude hodnotit, které pořady 
nejsou vhodné pro zpřístupnění, SONS proto navrhovala, aby to byla Rada. Současným velkým 
problémem je, že cizojazyčné vstupy především ve zpravodajství České televize jsou překládány 
jen titulky nebo jen formou audiopopisu, který však není dostupný všem divákům, např. 
při přijímání televizního signálu jinou formou než přes vysílač. Na závěr sdělil, že např. 
na Slovensku je zákonnou povinností zpřístupnit pro lidi s postižením zraku 3 % pořadů 
pro provozovatele s licencí a 20 % pro veřejnoprávní televizi, kdežto v České republice se jedná 
o 2 % a 10 %.  
 
Vlasta Roškotová, jednatelka Asociace televizních organizací, uvedla, že novela zákona sice 
nemění kvóty pro zpřístupňování pořadů, ale nezabývá se zdrojem financování a naopak ukládá 
sankce za nedodržování zákona. Zástupkyně TV Nova Lucie Brunclíková reagovala, že všechny 
televize plní kvóty, TV Nova je dokonce překračuje. Ke kumulaci zpřístupněných pořadů 
na hlavním kanálu dochází proto, aby byly zpřístupněny nejsledovanější pořady, tj. premiérové 
a vlastní tvorba. Zástupce České televize Vladimír Salzman uvedl, že Česká televize opatřuje 
18 % pořadů zvukovým popisem a 80 % pořadů skrytými titulky. Pokud by mělo dojít k navýšení 
počtu pořadů se zvukovým popisem s ohledem na zpřesnění výpočtu kvóty, došlo by k navýšení 
finančních prostředků o cca 5 mil. Kč ročně, proto Česká televize žádá o přechodnou lhůtu, během 
které budou provozovatelé televizního vysílání moci naplnit kvóty. Zástupkyně TV Prima Klára 
Mikeschová nakonec sdělila, že by se dle jejich názoru měl na financování zpřístupňování pořadů 
podílet i stát.  
 
 
Rozprava: 
Václav Krása sdělil, že předsednictvo Národní rady osob se zdravotním postižením (dále jen 
„NRZP“) se zabývalo tímto tématem, souhlasí s návrhem novely zákona a podporuje stanovisko 
ASNEP i SONS.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
p o d p o r u j e návrh novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, dle návrhu Ministerstva kultury obsaženého v části II. 
předkládaného materiálu.  
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 16 přítomnými členy VVZPO. 
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2. Návrh na zvýšení finančních prostředků na dotační program Podpora veřejně účelných 
aktivit spolků zdravotně postižených 
 
Druhý bod představil předseda NRZP Václav Krása.  
 
VVZPO ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje každoročně dotační program Podpora veřejně 
účelných aktivit spolků zdravotně postižených (dále jen „Podpora spolků ZP“). Tento program je 
určen k financování výdajů spojených s aktivitami pro osoby se zdravotním postižením a byl zřízen 
na Úřadu vlády ČR v roce 2007.   
 
NRZP oslovila VVZPO s žádostí o navýšení dotačního programu Podpora spolků ZP. 
 
Od roku 2010 došlo k postupnému poklesu finanční částky vyčleněné na tento dotační program 
o 4 mil. Kč. Poslední čtyři roky je vyčleněna na tento program částka 20 mil. Kč. Tato výše 
nedopovídá však současným potřebám spolků. NRZP proto navrhuje, aby dotační program 
Podpora spolků ZP byl navýšen pro rok 2017 o 10 %, tj. na 22 mil. Kč.  
 
 
Rozprava: 
Jiří Dienstbier sdělil, že bude prosazovat navýšení finančních prostředků na dotační program 
Podpora spolků ZP zpět na částku z roku 2010, tj. na 24 mil. Kč. Jedná se o jedinou rozpočtovou 
prioritu uplatněnou za lidskoprávní agendu. 
 
Karel Rychtář vznesl dotaz, zda byly všechny finanční prostředky, které byly na tento dotační 
program přiděleny, také každoročně vyčerpány. Pavel Ptáčník reagoval, že všechny finanční 
prostředky byly v každém roce vyčerpány. Pokud došlo ke vratkám, byly nespotřebované finanční 
prostředky využity v následujícím kalendářním roce. Finanční prostředky jsou tedy využívány 
v maximální možné míře.  
 
Jiří Dienstbier na závěr diskuse navrhnul změnu usnesení dle své připomínky a připomínek 
Radmily Malé a Jiřího Morávka.  
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I. p o d p o r u j e zvýšení finančních prostředků na dotační program Podpora veřejně 
účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2017 na částku 24 mil. Kč, 
 
II. u k l á d á výkonnému místopředsedovi Vládního výboru projednat zvýšení finančních 
prostředků na dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 
na rok 2017 na částku 24 mil. Kč s vedoucím Úřadu vlády ČR, 
 
III.  d o p o r u č u j e vedoucímu Úřadu vlády ČR v rámci jednání o rozpočtové kapitole Úřadu 
vlády ČR na rok 2017 navrhnout navýšení rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na výše uvedený 
dotační program.  
 
Usnesení bylo přijato 14 přítomnými členy VVZPO. Jeden člen VVZPO se hlasování zdržel. 
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3. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015 
 
Se třetím bodem jednání seznámil členy a členky vedoucí sekretariátu VVZPO Pavel Ptáčník. 
 
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–
2020 (dále jen NPPRP) byl vládou schválen v květnu loňského roku, z tohoto důvodu se 
prováděné hodnocení týká období od června do prosince loňského roku.   
 
V prosinci loňského roku VVZPO schválil Pravidla monitorování a vyhodnocování plnění opatření 
NPPRP, která stanovují závazné postupy k podávání hodnotících zpráv pro resorty a další 
instituce.  
 
Dopisem z ledna tohoto roku požádal výkonný místopředseda VVZPO všechny dotčené resorty 
a instituce o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření NPPRP, která se řeší 
průběžně, nebo jejichž termín splnění byl stanoven do 31. prosince 2015. Z hodnotících zpráv 
jednotlivých resortů byla následně zpracována souhrnná Zpráva o plnění opatření NPPRP v roce 
2015. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát VVZPO 
ve spolupráci s NRZP.  
  
Zpráva je strukturována podle jednotlivých kapitol NPPRP. Pro lepší přehlednost je u každého 
jednotlivého opatření proveden souhrn plnění od všech odpovědných resortů a institucí.  
 
Ze 124 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2015, bylo 
splněno nebo průběžně plněno 112 opatření. Částečně byla splněna nebo průběžně plněna 4 
opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 8 opatření.  
 
U nesplněných opatření se konkrétně jednalo o opatření zaměřená na vybavování budov 
evakuačními výtahy, dále pak několik opatření v působnosti MŠMT, která navazují na reformu 
v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, opatření 
zaměřená na zlepšení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením ve státní správě a veřejném 
sektoru a jedno opatření MPSV týkající se provedení analýzy posuzování zdravotního stavu a jeho 
důsledků s cílem zjistit podmínky multidisciplinárního posuzování. U nesplněných termínovaných 
opatření je navržen posun termínu jejich realizace.  
 
Zpráva o plnění NPPRP za rok 2015 byla počátkem května rozeslána do meziresortního 
připomínkového řízení. Dále byl materiál prostřednictvím elektronické pošty zaslán ke stanovisku 
také ASNEP, Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, NRZP a SONS. Zásadní 
připomínky uplatnilo MPSV, MPO, MSP, MV, MZd, MŽP a místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace. Připomínky se týkaly způsobu plnění jednotlivých opatření i úprav a doplnění textu 
zprávy. Všechny zásadní připomínky se podařilo vypořádat, materiál je předkládán bez rozporů.  
   
 
Rozprava: 
Karel Rychtář uvedl, že v textu plnění opatření 12.3, které se týká sociální a pracovní rehabilitace, 
je jen malá zmínka o vytvoření pracovní skupiny MPSV, jejímž cílem je připravit návrh právní 
úpravy koordinované rehabilitace. Dále sdělil, že je přesvědčen, že už od roku 1998 se mylně 
domníváme, že cílem právní úpravy koordinované rehabilitace je soustava závazků a nařízení, 
omezujících suverenitu poskytovatele jednotlivých částí rehabilitace – tedy regulace. 
Ve skutečnosti chybí jasná deklarace priority konečného cíle rehabilitace (ideálně zaměstnání 
a plná integrace), který musí být nadřazen administrativní a technické stránce jednotlivých fází. 
Jde tedy o změnu myšlení a přístupu nositelů. Ve stanovisku k plnění opatření 14.1 je navrženo 
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posunutí termínu analýzy systému multidisciplinárního posuzování zdravotního postižení 
do 31.12.2016. Vznesl dotaz, zda už MPSV začalo práce na této analýze. 
 
Zuzana Jentschke Stöcklová reagovala, že pracovní skupina ke koordinované rehabilitaci pracuje 
na daném tématu. Ohledně analýzy systému multidisciplinárního posuzování zdravotního postižení 
bude odpověď zaslána.  
  
Václav Krása uvedl, že čas na plnění opatření byl krátký vzhledem k tomu, že byl Národní plán 
schválen v polovině loňského roku. NRZP nemá informace, že by byly zahájeny práce na analýze 
systému multidisciplinárního posuzování zdravotního postižení, byl navržen posun termínu plnění 
do konce tohoto roku a měl již být dodržen. NRZP se nepodílí na přípravě návrhu koordinované 
rehabilitace. Navrhnul proto, aby bylo toto téma zařazeno na program dalšího jednání VVZPO. 
 
 
Usnesení: 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I.    s c h v a l u j e  Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015 (dále jen „Zpráva 
o plnění“); 
 
II.  u k l á d á  výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
do 30.06.2016  předložit Zprávu o plnění vládě ČR k projednání; 
 
III.  d o p o r u č u j e  vládě ČR přijmout usnesení ke Zprávě o plnění, které je součástí 
předkládaného materiálu pro jednání vlády č. j. 7854/2016-VVZ. 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 14 přítomnými členy VVZPO. 
 
 
 
4. Vyhlášení Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení 
a Fotografické soutěže na téma Život bez bariér 
 
Informace ke čtvrtému bodu podala tajemnice VVZPO Petra Nováková 
 
Cena za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení je udělována od roku 1994 
těm dílům, která nejlépe popularizují oblast života osob se zdravotním postižením. Smyslem Ceny 
je upoutat pozornost médií na toto téma a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění 
a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.  
 
Pro rok 2016 jsou navrženy 3 soutěžní kategorie, a to televizní, rozhlasová, tisková.  
 
Povinné náležitosti přihlášky i období zveřejnění díla jsou stanoveny propozicemi.  
 
Díla bude hodnotit nezávislá devítičlenná porota, v každé kategorii budou díla posuzovat 3 porotci. 
V jednotlivých kategoriích je vždy udělována 1., 2. a 3. cena, případně čestná uznání.  
 
Pro letošní rok se také navrhuje vyhlášení fotografické soutěže zaměřené na téma Život 
bez bariér. Oceněny budou ty fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí 
se zdravotním postižením do společenských aktivit. Smyslem soutěže je tedy zvýšení povědomí 
o tématu integrace lidí se zdravotním postižením do většinové společnosti, a to jak mezi 
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novinářskou tak širokou veřejností.  
 
Propozice určují povinné náležitosti přihlášky a podrobnější údaje o přihlašovaných fotografiích. 
Do soutěže mohou být od každého autora přijaty maximálně 3 snímky. Autor svým vstupem 
do soutěže deklaruje, že je majitelem autorských práv k soutěžnímu příspěvku a souhlasí 
s následným využitím snímků Vládním výborem pro zdravotně postižené občany k výstavě 
a propagačním účelům.  
 
Nejlepší díla vybere nezávislá porota. Stejně jako v přídě Ceny bude udělena 1., 2., a 3. cena, 
případně česné uznání. 
 
Vyhlášení výsledků obou soutěží a předání diplomů proběhne také během Slavnostního večera 
k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, kde budou vystaveny i vítězné fotografie.  
 
 
Usnesení: 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I. s c h v a l u j e   
 a) propozice Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení 
pro rok 2016,  
 b) propozice Fotografické soutěže na téma Život bez bariér; 
 
II.  v y h l a š u j e   
 a) XXIII. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení, 
 b) Fotografickou soutěž na téma Život bez bariér; 
 
III. u k l á d á  sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
  a) zveřejnit vyhlášení obou soutěží, 
  b) navrhnout ke jmenování složení porot obou soutěží pro posouzení prací; 
 
IV. p o v ě ř u j e  výkonného místopředsedu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
jmenováním členů obou porot.  
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 13 přítomnými členy VVZPO. 
 
  
 
5. Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ve věci vydání zákona, který 
by upravil některá práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa 
se speciálním výcvikem 
 
Komentář k tomuto bodu podala zástupkyně veřejné ochránkyně práv Jana Kvasnicová.  
 
Veřejný ochránce práv se již od roku 2009 zabývá podněty, jež obdržel v souvislosti s právy lidí 
se zdravotním postižením, kteří využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. V roce 2010 
vydal veřejný ochránce práv doporučení k přístupu vodicích a asistenčních psů do veřejně 
přístupných prostor. Toto doporučení vycházelo z konceptu nepřímé diskriminace, tedy že zákaz 
vstupu pro psy se speciálním výcvikem je nepřímou diskriminací osob se zdravotním postižením, 
které je mají v držení, a z požadavku přístupnosti prostředí, který vyplývá z Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením. Následně se objevila řada diskuzí a podnětů k tomuto tématu, 
ze kterých vyplynulo, že zdůvodnění využitá v doporučení jsou nedostatečná pro vymáhání práva 
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na přístupnost.  
 
Veřejná ochránkyně práv proto navrhla, aby tato problematika byla řešena komplexní právní 
úpravou. Tato právní úprava by měla řešit tři problematické okruhy: statusová práva psů 
se speciálním výcvikem (např. kvalita výcviku, označování psů), přístupová práva osob 
se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem, úprava souvisejících 
právních předpisů. V případě úpravy statusových práv psů se speciálním výcvikem veřejná 
ochránkyně práv doporučuje tento okruh upravit, nenavrhuje však konkrétní podobu, v případě 
dalších dvou okruhů je v doporučení veřejné ochránkyně práv navržena právní úprava 
v paragrafovém znění včetně odůvodnění.  
 
 
Rozprava: 
Václav Krása uvedl, že se účastnil v letech 2010 až 2014 jednání ve věci přípravy zákona 
upravujícího problematiku psů se speciálním výcvikem. Problém je především v případě 
asistenčních psů, např. vymezení plemen, veterinární péče. Příprava zákona bude náročná, termín 
pro předložení zákona by měl být pozdější, než jak je uvedeno v navrhovaném usnesení vlády 
(31.12.2016), do přípravy také musí být zapojeno více resortů. 
 
Zuzana Jentschke Stöcklová reagovala, že na MPSV k této problematice působila pracovní 
skupina složená ze zástupců osob se zdravotním postižením i kynologických společností a dalších 
resortů. Nutná je v této souvislosti i součinnost Ministerstva zemědělství.  
 
Pavel Ptáčník dále sdělil, že tato problematika je obsáhlá. Například musí být stanoven okruh 
osob, které budou mít právo využívat asistenční psy, a stanovit potřebné dovednosti asistenčních 
psů. Komplexní právní úprava tohoto tématu je proto potřebná.  
 
Jiří Dienstbier na závěr diskuse ke znění usnesení vlády ohledně posunu termínu plnění úkolu 
uvedl, že případné změny v tomto usnesení provede přímo vláda. Navrhnul však upravit usnesení 
VVZPO, a to tak, aby bylo doplněno Ministerstvo zemědělství jako spolupracující resort.  
 
 
Usnesení: 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I.  p r o j e d n a l  Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ve věci vydání 
zákona, který by upravil některá práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu 
psa se speciálním výcvikem;  
  
II. d o p o r u č u j e  vládě ČR přijmout návrh usnesení obsažený ve výše uvedeném materiálu 
s doplněním Ministerstva zemědělství jako spolupracujícího resortu.  
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 13 přítomnými členy VVZPO. 
 
 
 
6. Nedostatky podávaných záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny 
 
Se šestým bodem seznámil členy a členky VVZPO Václav Krása. 
 
Téma nedostatků podávaných záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového 
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programu mobility pro všechny (dále jen „Program mobility“) bylo projednáváno na zasedání 
VVZPO 22. března 2016, přičemž se přítomní zástupci České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“), České komory architektů (dále jen „ČKA“), 
VVZPO, MMR, MD a NRZP dohodli, že se uskuteční separátní schůzka s cílem stanovit kroky 
vedoucí ke zlepšení současné situace a že o dohodnutých závěrech bude podána informace 
na příštím zasedání VVZPO.  
 
Výsledkem diskuse byla dohoda, že ČKA a ČKAIT uspořádají semináře k vyhlášce č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, na nichž 
vystoupí i odborníci NRZP. Důraz bude kladen především na nejčastější chyby, které se vyskytují 
v projektových dokumentacích. První seminář se uskuteční v Praze a další podle působnosti 
oblastních kanceláří. Semináře budou dostupné i na webových stránkách. Seminář bude určen 
především autorizovaným osobám, ale i pracovníkům stavebních úřadů.  Zástupci ČKA a ČKAIT 
budou také přizváni k přednesení příspěvku na seminářích pro předkladatele bezbariérových tras 
v rámci Programu mobility, které pořádá sekretariát VVZPO ve spolupráci s NRZP. NRZP bude 
dále usilovat o to, aby byla školení prováděna pravidelně pro jednotlivé specializace.  
 
Zástupkyně ČKA Marie Špačková uvedla, že je třeba školit i osoby, které zpracovávají stanoviska 
k projektovým záměrům. Součástí celoživotního vzdělávání autorizovaných osob je i další činnost, 
kterou autorizované osoby provádějí, např. konzultace s odborníky. Kdokoli může požádat komoru, 
aby jeho seminář zařadila do seznamu seminářů v rámci celoživotního vzdělávání. Obě komory 
spolupracují ohledně seminářů. Ve spolupráci s MŠMT bylo zpracováno dotazníkové šetření 
ohledně celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, které se věnovalo i problematice 
bezbariérového užívání staveb, a bylo zjištěno, že celoživotní vzdělávání je v souladu s předpisy 
Evropské unie.  
 
Zástupkyně ČKAIT Renata Zdařilová dále sdělila, že se komora věnuje této problematice 
a pořádání seminářů k ní. Na výše zmíněné schůzce se diskutovalo nad systémem nápravy chyb. 
Výsledkem jednání nebylo, že komory uspořádají semináře, podobné semináře už komory 
pořádají. Obě komory chápou výstup schůzky tak, že VVZPO a NRZP uspořádají semináře 
a komory na nich budou participovat. Pokud by byl seminář úspěšný, uskutečnily by se další.  
 
 
Rozprava: 
Václav Krása reagoval, že tedy zřejmě došlo k nedorozumění. NRZP nabídla spolupráci např. 
na obsahu školení a účastí svých odborníků. Navrhnul proto uskutečnění další schůzky. 
Na analýze stávajícího stavu celoživotního vzdělávání vzhledem ke znalostem ochrany veřejných 
zájmů v oblasti bezbariérového užívání staveb nabízí NRZP spolupráci např. připomínkováním.  
 
Pavel Křeček, předseda ČKAIT, reagoval sdělením, že komory semináře pořádají. Problémem je 
dle něj však skutečnost, že organizace osob se zdravotním postižením vydávají stanoviska 
k projektovým dokumentacím např. pro stavební úřad, která nejsou správná. Dále uvedl, že nebyly 
komorám podány stížnosti na konkrétní autorizované osoby ve věci pochybení s ohledem 
na bezbariérové užívání staveb. Souhlasil proto s návrhem na další schůzku.  
 
Jiří Dienstbier proto navrhnul přerušení projednávání tohoto bodu a jeho zařazení na program 
dalšího zasedání VVZPO.  
 
 
Bod byl přesunut na další zasedání VVZPO, nebylo proto přijímáno usnesení. 
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7. Informace o přípravě novely zákona o sociálních službách 
 
Informaci k tomuto bodu podala náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke 
Stöcklová. 
 
Pro členy a členky VVZPO byl uspořádán seminář o novele zákona o sociálních službách. Novela 
byla prezentována i na konferenci Význam odborného sociálního poradenství při obhajobě práv 
osob se zdravotním postižením. Materiál je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. Po zapracování 
připomínek bude materiál předán do meziresortního připomínkového řízení v průběhu léta. 
  
 
Rozprava: 
Václav Krása uvedl, že Republikový výbor i Republikové shromáždění NRZP k novele tohoto 
zákona přijaly usnesení. Novela přináší zásadní změny, z nichž některé jsou pro NRZP velmi těžko 
přijatelné. Jedná se např. o zařazení činností, které jsou upraveny v zákoně o sociálněprávní 
ochraně dětí, mezi sociální služby, přičemž není jasné, proč je tato část do zákona včleňována. 
Novela dále prolamuje původní axiom zákona a to, že klient disponuje finančními prostředky, aby 
si sám volil konkrétního poskytovatele sociální služby. Děje se tak v případě služby osobní 
asistence, kde se navrhuje, aby příjemcem určitého dílu finančních prostředků na službu byl přímo 
její poskytovatel. NRZP se obává, že pokud poskytovatel služby osobní asistence získá dotaci 
na tuto službu u určitého klienta, klient nebude moci změnit poskytovatele služby. Další změnou je 
zařazení paliativní péče mezi sociální služby, což je problematické vzhledem k tomu, že se z velké 
části jedná o zdravotní službu. Novela zákona však neřeší největší problémy současného systému 
sociálních služeb, tj. rozpad posuzujících mechanismů z důvodu vysokého věku posudkových 
lékařů. Dalším neřešeným problémem je převod financování sociálních služeb na krajskou úroveň, 
protože MPSV nemá možnost ovlivňovat krajskou síť sociálních služeb a jejich úroveň. 
 
Jiří Vencl informoval, že se 2. června uskutečnilo zasedání Odborné skupiny VVZPO 
pro regionální rozvoj. Zástupci krajských úřadů sdělili, že se obávají, že poskytovatelé sociálních 
služeb budou muset být soutěženi. Např. ve Středočeském kraji působí cca 630 poskytovatelů 
sociálních služeb a to na 30 služeb, během jednoho roku by tak nemohlo být vypsáno výběrové 
řízení. 
 
Zuzana Jentschke Stöcklová reagovala, že soutěžení poskytovatelů sociálních služeb je v zákoně 
zahrnuto jako možnost, která je však na volbě krajských úřadů. V rámci individuálních projektů 
kraje již nyní soutěží služby sociální prevence. Hospicová péče je mezi sociální služby zavedena 
proto, že sociální a zdravotní služby se především v pobytových službách prolínají a je třeba tuto 
péči sloučit (na čemž se pracuje v rámci přípravy zákona o zdravotně sociální péči). V hospicích 
velkou část činnosti tvoří sociální služby. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny 
o zařazení hospicové péče mezi sociální služby požádal. Hospice zůstávají však v gesci MZ. 
V novele zákona je zaváděna nová služba pro rodinu a to s ohledem na prevenci. V zákoně 
o sociálních službách je už nyní řada služeb, které se týkají rodin, a stejně tak je v zákoně 
o sociálněprávní ochraně dětí uvedena řada sociálních služeb. Úprava vychází i z požadavků 
organizací, které pracují s rodinami. V případě tématu týkajícího se dofinancování služby osobní 
asistence se nejedná o to, že by byl uživateli sociální služby odebrán příspěvek na péči, osoby si 
nadále budou samy o jeho využití rozhodovat. V zákoně se hovoří pouze o osobách, které 
potřebují celodenní asistenci, poskytovatel této služby by z dotace obdržel vyšší částku na tuto 
službu pro osobu s potřebou celodenní asistentce. 
 
Radek Suda doplnil informace o financování služby celodenní osobní asistence. Poskytovatel 
služby bude muset být zařazen v síti sociálních služeb. Již dnes je možné požádat o slevu 
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na poskytování služby osobní asistence. V novele se navrhuje postup, kdy klient osobní asistence 
požádá o sníženou úhradu poskytování této služby tak, aby nebylo ohroženo právo na volbu formy 
poskytování asistence. Poskytovatel tuto částku vyjádří v žádosti o dotaci a doloží informace 
o finanční situaci klienta služby. Kraj tyto informace vyhodnotí a stanoví částku na dorovnání 
skutečných nákladů.  
 
Václav Krása uvedl, že 70 % péče je poskytováno v rodinách. Ve venkovských oblastech 
profesionální služby nejsou v potřebném rozsahu poskytovány, novela zákona neřeší problematiku 
pečujících osob. Návrh tedy řeší situaci jen úzkého okruhu lidí, kteří žijí ve větších městech.  
 
Pavel Ptáčník dodal, že příspěvek na péči byl koncipován jako dávka poskytovaná nezávisle 
na příjmu, nyní by se ale zavedlo zjišťování a posuzování příjmů a majetku. Jako jiné možné 
řešení této situace uvedl případ Rakouska, kde existuje speciální příspěvek pro osoby, které 
potřebují celodenní péči. Výklad této úpravy zákona se může napříč kraji lišit a je otázkou.  
 
 
Bod byl určen pro informaci, nebylo přijímáno usnesení. 
 
 
 
8. Informace o plnění doporučení č. 32 a 37 Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením k úvodní zprávě ČR o plnění Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením 
 
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesla Zuzana Jentschke Stöcklová. 
 
Ve dnech 31. března a 1. dubna 2015 projednal Výbor Organizace spojených národů pro práva 
osob se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) Úvodní zprávu České republiky o opatřeních 
přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Dne 10. dubna 
2015 přijal Výbor k Úvodní zprávě České republiky svá závěrečná doporučení a zároveň Českou 
republiku požádal, aby mu do 12 měsíců předložila písemné informace o opatřeních, která byla 
přijata k provedení doporučení uvedených v bodech 32 a 37. MPSV předkládá tento materiál jako 
gestor Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Doporučení č. 32 a 37 však spadají 
do gesce MZ a MSp. Dále se k nim proto vyjádřili náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka 
Ptáčková Melicharová a náměstek Radek Policar.  
 
V rámci doporučení č. 37 Výbor vyzývá Českou republiku, aby zrušila praxi sterilizace 
bez svobodného a informovaného souhlasu osoby se zdravotním postižením a aby odpovídajícím 
způsobem změnila ustanovení občanského zákoníku a zákona o zdravotní péči. Výbor rovněž 
vyzývá Českou republiku, aby v souladu s doporučeními Výboru pro lidská práva a Výboru 
pro odstranění diskriminace žen poskytla obětem nucené sterilizace opravné prostředky. 
 
Doporučení k tomuto bodu bylo splněno, od roku 2012 není možné podle zákona o specifických 
zdravotních službách provést sterilizaci bez informovaného souhlasu. MSp zhodnotilo, že právní 
úprava informovaného souhlasu a možnosti odškodnění poškozených není v rozporu s Úmluvou 
o právech osob se zdravotním postižením ani se Závěrečným doporučením Výboru, proto 
nepovažuje úpravu občanského zákoníku za nutnou. Právní řád ČR neobsahuje úpravu 
odškodňování poškozených nedobrovolnou sterilizací, ale tyto osoby mají možnost uplatnit svá 
práva obecnou žalobou. Vznikla pracovní skupina ke sterilizaci v působnosti ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu. Od roku 2001, kdy ČR přijala Úmluvu o lidských právech 
a biomedicíně, je v  právním řádu ČR sterilizace upravena. 
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V rámci doporučení č. 32 Výbor vyzývá Českou republiku, aby okamžitě zakázala a zabránila 
používání mechanických a chemických omezovacích prostředků u osob s psychosociálním 
postižením v psychiatrických léčebnách a aby posílila monitorování a kontrolu těchto zařízení 
s cílem zabránit této praxi. 
 
MZ provedlo mezinárodní srovnání této problematiky. Do právních předpisů, metodických pokynů 
i vnitřních předpisů konkrétních zařízení byla zakomponována opatření, která pomohou chránit 
pacienty. MZ také vydalo různé metodiky o používání omezovacích prostředků.  
 
 
Rozprava: 
Václav Krása sdělil, že v doporučení Výboru stojí, že má Česká republika zakázat používání 
mechanických a chemických omezovacích prostředků. Ve zprávě však stojí, že se jejich používání 
omezuje.  
 
Radek Policar reagoval, že v novele zákona o zdravotních službách je zaveden princip 
subsidiarity, tedy že je možné použít nejméně omezovací prostředek jen pro nejnutnější dobu 
a v nejnutnějších případech, a to v případě ochrany života, zdraví či majetku. Tímto způsobem jsou 
dnes nastavena pravidla používání omezovacích prostředků i v jiných státech, je to také v souladu 
s mezinárodním právem. Všechny případy použití omezovacích prostředků musí být evidované 
tak, aby mohly být kontrolovatelné.  
 
 
Bod byl určen pro informaci, nebylo přijímáno usnesení. 
 
 
 
9. Ochrana práv lidí s duševním onemocněním v zařízeních zdravotních a sociálních služeb 
 
S tímto tématem seznámil členy a členky VVZPO předseda Sdružení pomoci duševně nemocným 
ČR (dále jen „SPDN“) Josef Závišek. 
 
SPDN realizovalo projekt Monitorování potřeb zdravotních a sociálních služeb pro duševně 
nemocné, v rámci kterého byly navštíveny domovy se zvláštním režimem v několika krajích. 
Ve všech zařízeních převyšují žádosti o pobyt 100 % jeho kapacity. V řadě krajů chybí odlehčovací 
služby pro pečující osoby. Příčinou tohoto stavu je, že zákonem o sociálních službách není 
stanovena povinnost zřizovat služby. Finanční prostředky na sociální služby jsou rozdělovány 
různými subjekty, což vede k  neekonomičnosti. V případě řízení o příspěvku na péči musí 
praktický lékař vyplnit tiskopis, jehož nová verze je však nesrozumitelná, a proto je používána stará 
verze. MPSV vydalo metodický pokyn k řízení o příspěvku na péči, neseznámilo s ním však lékaře, 
kteří vyplňují pro jeho účely tiskopis. Lékaři neznají ani systém deseti základních potřeb.  
 
V souvislosti s událostmi ve Žďáru nad Sázavou, Uherském Brodě a Horní Bříze nebylo provedeno 
šetření ohledně příčin těchto událostí. Lidé s duševním onemocněním jsou předáváni do domácí 
péče bez zajištění souvisejících sociálních a zdravotním služeb, rodinným příslušníkům by měly 
být předány informace o tom, jaké pacient potřebuje služby, což není realizováno. SPDN podalo 
v říjnu podnět Krajskému úřadu Plzeňského kraje ke kontrole příčin události v Horní Bříze. Šetření 
bylo ukončeno až v březnu tohoto roku, např. i z důvodu problémů se zajištěním odborníka na tuto 
oblast. Výsledkem šetření bylo, že ve zdravotnické dokumentaci bylo uvedeno, že pacient je 
po propuštění schopen žít bez pomoci další osoby. Ministr zdravotnictví po události uvedl, že 
ustanoví meziresortní vyšetřovací komisi, jejíž výsledky však nebyly zveřejněny. Toto šetření by 
mělo být dokončeno a veřejnost by měla být s výsledky šetření seznámena.  
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Aby k podobným událostem dále nedocházelo, je třeba dodržet plnění opatření Národního plánu 
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, především 
opatření 11.14, které ukládá provedení analýzy možností specifické právní úpravy postavení osob 
s duševním onemocněním v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 
a analýzy vytvoření systému ambulantní podpory osob s duševním onemocněním (gestor MZ, 
spolugestor MPSV a MSP, termín plnění 31.12.2015), a opatření 11.15, která ukládá 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 a MSP, termín plnění 30.06.2016). Bez splnění těchto opatření nelze splnit 
další opatření, která se týkají reformy psychiatrické péče. 
 
Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar uvedl, že SPDN je zapojeno jako diskusní partner 
v pracích na reformě psychiatrické péče. Změny týkající se ochranného léčení, které byly navrženy 
do novely zákona o specifických zdravotních službách, byly přivítány Podvýborem Výboru ústavně 
právního pro reformu justice a vězeňství. Práce na naplnění Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením trvají, je to dlouhotrvající proces. V případě kontrolní činnosti ve vztahu 
k poskytovatelům psychiatrické péče je cílem MZ příprava zákona o duševním zdraví, kde by byla 
pravidla kontroly sdružena. Systém kontroly lze rozdělit na nastavení pravidel a samotnou praxi. 
Efektivnějším řešením oproti nastavení nového systému kontroly či zapojování dalších kontrolních 
orgánů by bylo navýšení počtu kontrol, kde lze nalézt rezervy. Šetření v této oblasti provádí 
i veřejná ochránkyně práv. MZ kontroluje své přímo řízené organizace, mezi něž patří 
psychiatrické nemocnice. MZ se chce zaměřit na metodickou pomoc krajským úřadům, které tuto 
kontrolní činnost vykonávají. Je otázkou, co by přinesly jiné resorty v meziresortní kontrolní komisi. 
 
 
Rozprava: 
Josef Závišek reagoval, že jiné resorty by v kontrolní komisi měly přinést objektivitu. Veřejný 
ochránce práv má pravomoc pouze navrhovat doporučení, po ukončení šetření zaměřeného 
na toto oblast sdělil, že neexistuje efektivní kontrola psychiatrické péče. Kontrola by měla být 
společná pro sociální i zdravotní služby.  
 
Pavel Ptáčník doplnil, že tuto oblast řeší samostatný cíl v Národním plánu podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.  
 
Jan Jaroš informoval o vytvoření materiálu Stav realizace Strategie reformy psychiatrické péče 
pohledem uživatelů psychiatrické péče. 
 
Josef Závišek navrhnul ustanovení odborné skupiny VVZPO pro osoby s duševním onemocněním. 
Lenka Ptáčková Melicharová reagovala, že na MZ existuje v rámci implementace strategie reformy 
psychiatrické péče několik pracovních skupin, kde se řeší konkrétní agendy. Členy skupin jsou 
zástupci pacientských organizací, poskytovatelů psychiatrické péče, dalších resortů a odborníci. 
Skupina pro oblast legislativy pracuje na návrhu zákona o duševním zdraví, ve kterém by měla být 
zahrnuta i kontrolní činnost. MZ může předložit na dalším zasedání VVZPO prozatímní výstupy 
těchto skupin.  
 
Václav Krása dodal, že VVZPO se tímto tématem zabývá na téměř každém svém zasedání a je 
přínosnější projednávat toto téma přímo na zasedání VVZPO, jehož členy jsou zástupci dotčených 
resortů a četnost zasedání VVZPO je obdobná jako v případě odborných skupin. Václav Krása 
dále navrhnul, aby toto téma bylo projednáno na dalším zasedání s návrhem usnesení.  
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Bod byl určen pro informaci, nebylo přijímáno usnesení. 
 
 
 
10. Zpráva o průběhu implementace novely školského zákona 
 
Informaci k tomuto bodu podal zástupce MŠMT Svatopluk Pohořelý. 
 
V rámci legislativní činnosti související s implementací novely školského zákona byla vydána 
vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. V současné době je v závěrečné fázi projednávání Legislativní rady vlády soubor 
dalších prováděcích vyhlášek, především vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, 
vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
Schválením těchto vyhlášek bude dokončeno vydání všech prováděcích předpisů souvisejících 
s novelou školského zákona.  
 
V návaznosti na přechodné období určené novelou školského zákona je třeba pro zajištění 
poskytování podpůrných opatření vypisovat nadále rozvojové programy. Rozvojový program 
pro financování asistentů pedagoga je rozdělen do dvou modulů. V letošním roce bylo umožněno 
předkládání žádostí i mimo stanovené lhůty, aby bylo zajištěno flexibilní reagování na financování 
asistentů pedagoga. V roce 2014 a 2015 bylo shodně pro tento program vyčleněno 165 mil. Kč, 
v roce 2016 170 mil. Kč a další 5 mil. Kč na průběžné žádosti, od září do prosince tohoto roku je 
vyčleněno dalších 94 mil. Kč, celkem v tomto roce tedy 269 mil. Kč, což představuje financování 
1.300 asistentů pedagoga. Další rozvojový program je určen na nákup kompenzačních učebních 
pomůcek. V tomto roce bylo rozděleno v tomto programu 10 mil. Kč. Na program pro podporu 
školských poradenských zařízení, který je určen na nákup diagnostických nástrojů, byly vyčleněny 
2 mil. Kč. Dále je možné žádat v programu na posílení školských poradenských zařízení, jehož 
cílem je navýšit odbornou kapacitu o 10 %. Na program pro podporu školních psychologů 
a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních 
bylo vyčleněno 90 mil. Kč. Tento program v letošním roce končí, od roku 2017 bude tato oblast 
financována z finančních prostředků Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, z tzv. 
šablon.  
 
Byl upraven Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, je pro něj dostupná metodická 
podpora na www.rvp.cz. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání bude připraven 
a zveřejněn do konce prázdnin.  
 
V rámci informační kampaně byl připraven informační balíček, jehož cílem je podat základní 
informace ke změnám souvisejících s novelou školského zákona. Tvoří ho průvodce pro ředitele 
školy, jak postupovat při realizaci společného vzdělávání, dále dokument určený praktickým 
školám, úpravy školních vzdělávacích programů, metodické doporučení pro případy, kdy rodič 
nekoná v zájmu dítěte, informace o financování společného vzdělávání, informace o akreditaci 
vzdělávacích programů zaměřených na společné vzdělávání. Uskutečnil se cyklus pěti 
celodenních školení pro pracovníky odborných poradenských zařízení. Od dubna do konce června 
probíhaly informační semináře především pro ředitele škol, dva v každém kraji. Od února běží 
cyklus vzdělávání ke změnám v základním vzdělávání souvisejících s novelou školského zákona. 
Byly uspořádány semináře pro výchovné poradce. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
jedná pravidelně se zástupci škol a školských zařízení. K otázkám společného vzdělávání zřídila 
expertní tým. Pravidelně se také schází Platforma pro společné vzdělávání.  
 
Jana Zapletalová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání, doplnila, že bylo uspořádáno 
více jak 200 informačních vzdělávacích akcí. Na webových stránkách jsou k dispozici 

http://www.rvp.cz/
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videozáznamy ze seminářů. Jsou také připraveny analytické studie, které mají usnadnit zavádění 
nového systému.  
 
 
Bod byl určen pro informaci, nebylo přijímáno usnesení. 
 
 
 
11. Různé 
 
V bodě Různé se s příspěvkem přihlásil Václav Krása, který vznesl požadavek, aby do programu 
příštího jednání VVZPO byl zařazen bod Ustanovování pozice ČR k materiálům Evropské unie, 
které se týkají osob se zdravotním postižením, a to především v souvislosti s tím, že MPO 
připravilo pozici ČR k návrhu směrnice o přístupnosti služeb a výrobků. Členové a členky VVZPO 
by měli být o těchto materiálech informování a měli by mít možnost se k nim vyjádřit.  
 
Jiří Vencl dále navrhnul, aby na příštím zasedání VVZPO bylo projednáno plnění opatření 3.2 
Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2015–2020, které ukládá MMR ve spolugesci s MD vypracovat jednotnou metodiku pro mapování 
bezbariérovosti staveb s termínem do 30.06.2016. Deset let v ČR mapují bezbariérovost obce, 
kraje i organizace, není však jednotná metodika a neexistuje jednotné úložiště těchto dat.  
 
 
 
Jiří Dienstbier poděkoval členům a členkám VVZPO za účast na jednání a ukončil zasedání. 
 
 
V Praze dne 14.06.2016  
 
Zapsala:   Petra Nováková v. r. 
    tajemnice VVZPO    
 
 
Za správnost:   Pavel Ptáčník v. r.  

vedoucí sekretariátu a člen VVZPO 
 
 
Schválil:  Bohuslav Sobotka v. r.  
    předseda VVZPO   
 


