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Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany 
 
středa 21.03.2018 od 14.30 h v zasedacím sálu vlády 
 
Přítomné členky a členové VVZPO 
Andrej Babiš (předseda vlády ČR), Petr Běhunek (NRZP ČR), Jana Hanzlíková (MPSV), Václav 
Krása (NRZP ČR),  Anna Matoušková (MK), Jiří Morávek (NRZP ČR), Jaroslava Němcová 
(MPSV), Svatopluk Pohořelý (MŠMT), Pavel Ptáčník (ÚV ČR), Karel Rychtář (AZZP ČR),  Filip 
Terš (MPO), Jan Uherka (NRZP ČR), Jiří Vencl (NRZP ČR)  
 
Nepřítomné členky a členové VVZPO 
Tomáš Čoček (MD), Jiří Kaucký (MV), Martina Novotná (MZ), Petr Pavelek (MF), Robert Pelikán 
(MSp), Robert Plaga (MŠMT), Adam Vojtěch (MZ) 
 
Zástupci omluvených členů a členek VVZPO 
Martina Horčičková (MV), Pavel Kouřil (MF), Roman Prymula (MZ), Luděk Sosna (MD) 
 
Sekretariát VVZPO 
Petra Nováková, Markéta Skalská, Olga Vlastová 
 
Hosté 
Andrea Baršová (ÚV ČR), Blanka Kavková (MZ), Petr Šnokhous (MV), Martina Štěpánková (ÚV 
ČR), Lucie Vránová (MPSV) 
 
Informace k usnášeníschopnosti 
K dnešnímu dni má VVZPO 21 členů. VVZPO je usnášeníschopný při účasti nadpolovičního počtu 
členů a členek, tj. 11. Při zahájení zasedání bylo přítomno 13 členů a členek, VVZPO byl tedy 
usnášeníschopný. Aktuální stav přítomných členů a členek je vždy uveden u dotčeného hlasování. 
 
 
Jednání zahájil a řídil předseda VVZPO Andrej Babiš. Během projednávání devátého bodu 
programu řízení jednání převzala místopředsedkyně VVZPO Jaroslava Němcová.  
 
Andrej Babiš úvodem přivítal účastníky jednání a omluvil nepřítomné členy a členky VVZPO. 
Informoval, že oproti programu uvedenému na pozvánce přibyl bod č. 3 Jednací řád Komise 
pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. 
Andrej Babiš dal následně hlasovat o navrženém programu jednání, který VVZPO jednomyslně 
přijal 13 hlasy přítomných členů a členek. 
 
Program: 

1. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2017, 

2. Projednání a doporučení vyhlášení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit 
spolků zdravotně postižených pro rok 2019, 

3. Jednací řád Komise pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit 
spolků zdravotně postižených, 

4. Smlouvy krajských úřadů na zajištění železniční přepravy osob jako veřejné služby na nové 
období od roku 2019, včetně přepravy osob se zdravotním postižením, 
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5. Vyplácení příspěvku v hmotné nouzi formou poukázek lidem se zdravotním postižením, 

6. Personální obsazení oddělení zdravotně sociálních služeb na Ministerstvu zdravotnictví 
ČR, 

7. Příprava a realizace projektu Úřadu práce ČR ke zlepšení zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením, 

8. Informace o postupu ratifikace Opčního protokolu Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, 

9. Připravenost Integrovaného záchranného systému ve věci zajištění evakuací osob 
se zdravotním postižením, 

10.  Různé. 

 

1. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany za rok 2017 
 
První bod představila tajemnice VVZPO Petra Nováková. 
 
V roce 2017 se uskutečnila 3 zasedání VVZPO. Hlavními tématy jednání bylo zejména: postup 
prací na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, OSVČ s těžkým zrakovým postižením 
a plnění jejich povinností souvisejících s elektronickou evidencí tržeb, zajištění přepravy lidí 
se zdravotním postižením na železnici při liberalizaci trhu, nejasnosti při vypořádávání spoluúčasti 
ze strany pacientů při úhradě zdravotnických prostředků a příprava a realizace monitorování 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 
 
VVZPO podruhé monitoroval Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 a také sledoval plnění úkolů vyplývajících z Podnětu k řešení 
situace života osob s poruchami autistického spektra a jejich rodin. 
 
Při VVZPO je ustaveno 6 odborných skupin: Odborná skupina pro sociální politiku, Odborná 
skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Odborná skupina pro vzdělávání, 
Odborná skupina pro regionální rozvoj, která projednává se zástupci krajů především tvorbu 
a realizaci krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, dále 
Odborná skupina pro koncepční řečení problematiky života osob s poruchami autistického spektra 
a Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. 
 
Sekretariát VVZPO organizačně zajišťoval administraci Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny programu a podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise tohoto 
programu. V roce 2017 bylo přihlášeno 31 záměrů bezbariérových tras, z toho bylo schváleno 20 
záměrů. Před každým kolem výzvy se uskutečnily konzultační dny pro předkladatele záměrů 
bezbariérových tras.  
 
VVZPO loni vyhlásil a realizoval 24. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma 
zdravotního postižení. Přihlášeno bylo celkem 101 publicistických děl. Podruhé také VVZPO 
vyhlásil fotografickou soutěž Život bez bariér. Vyhlášení a předání cen obou soutěží proběhlo 
na slavnostním večeru Výboru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se 
konal 1. prosince.  
 
Dne 26. dubna 2017 uspořádal VVZPO ve spolupráci s MZ a Českou psychiatrickou společností 
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seminář Reforma péče o duševní zdraví – Uskutečněné kroky a nejbližší cíle. Seminář byl věnován 
především tématům: kvalita poskytované péče, budování regionální sítě péče, nové služby 
a transformace psychiatrických nemocnic. 
 
 
K tomuto bodu nebyla vedena rozprava. 
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I. s c h v a l u j e  Výroční zprávu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2017 
(dále jen „Výroční zpráva“); 
 
II. u k l á d á  sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zveřejnit Výroční 
zprávu na internetových stránkách Úřadu vlády ČR. 
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 

2. Projednání a doporučení vyhlášení dotačního programu 
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 
postižených pro rok 2019 
 
Úvodní slovo přednesl vedoucí sekretariátu VVZPO Pavel Ptáčník.  
 
Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených vyhlašuje VVZPO 
ve spolupráci s Úřadem vlády ČR již od roku 2007. Pravidla pro předkládání žádostí o dotaci 
a průběh celého dotačního řízení na příslušný kalendářní rok upravuje Směrnice vedoucího Úřadu 
vlády ČR č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských 
práv, která je dle potřeby aktualizována.  
 
Čl. 2 odst. 2 písm. e) Statutu VVZPO stanovuje, že VVZPO projednává zaměření tohoto dotačního 
programu na následující kalendářní rok a doporučuje ho vedoucímu Úřadu vlády k realizaci.  
 
Na základě zkušeností a poznatků z praxe při realizaci tohoto dotačního programu došlo 
od loňského roku k některým změnám, jejichž záměrem je administrativní i organizační 
zjednodušení celého dotačního procesu.  
 
Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: mezinárodní spolupráce v oblasti 
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, účast na realizaci veřejných politik, 
které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování, vzdělávací 
a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 
organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. 
Stejně jako v loňském roce bude moci každý oprávněný spolek v rámci jedné žádosti žádat 
o finanční podporu na všechny okruhy činností.  
 
Po projednání a doporučení dotačního programu pro rok 2019 VVZPO bude dotační řízení tohoto 
programu na následující kalendářní rok vyhlášeno na internetových stránkách Úřadu vlády ČR. 
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Rozprava: 
Andrej Babiš vznesl několik dotazů týkajících se dotačního řízení tohoto dotačního programu, jeho 
zaměření, výši finančních prostředků alokovaných na tento program, vymezení jeho příjemců 
a jejich počet. Dále vznesl dotaz, zda existují ještě další dotační tituly zaměřené na tuto oblast. 
 
Pavel Ptáčník zevrubněji představil tento dotační titul a uvedl, že jiný dotační program se stejným 
zaměřením, tj. na svépomocné aktivity spolků lidí se zdravotním postižením s celostátní 
působností, není. MZ vypisuje dotační titul, který je ale zaměřen na podporu zdravotních, případně 
zdravotně sociálních služeb.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I.  p r o j e d n a l  v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. e) svého Statutu zaměření dotačního programu 
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019, včetně vymezení 
tematických okruhů podporovaných činností;  
 
 II. d o p o r u č u j e  vedoucímu Úřadu vlády České republiky vyhlásit dotační program Podpora 
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019 dle návrhu obsaženého v části 
III. předkládaného materiálu.  
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 

3. Jednací řád Komise pro hodnocení projektů programu 
Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 
postižených  
 
S navrženými změnami Jednacího řádu Komise pro hodnocení projektů programu Podpora 
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených (dále jen „Komise“) seznámil přítomné Pavel 
Ptáčník. 
 
Cílem dílčí novely je provedení několika změn a doplnění, která vycházejí nejen z praktických 
poznatků jednání Komise, ale i potřeby dát jej do souladu s interními předpisy Úřadu vlády.  
 
Navržené změny a doplnění se týkají zejména následujících skutečností: 

 rozšíření možností, kdo může být vedle vedoucího Oddělení sekretariátu VVZPO jmenován 
předsedou Komise, pokud vedoucí tohoto oddělení nemůže tuto funkci vykonávat (např. 
pro nemoc, střet zájmů ap.), 

 přesnější vymezení funkce tajemníka Komise, 

 upřesnění vyloučení člena Komise při střetu zájmů z projednávání žádostí v tomto 
dotačním programu, 

 formální úpravy týkající se mlčenlivosti a nestrannosti o projednávaných skutečnostech, 

 rozšíření kritérií při posuzování žádostí z hlediska jejich přiměřenosti a hospodárnosti, 

 zpřesnění požadavků na náležitosti zápisu z jednání Komise, 

 některé další drobné formální úpravy. 
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Jak vyplývá z článku 7a Statutu VVZPO Jednací řád Komise podléhá schválení VVZPO. 
 
 
K tomuto bodu nebyla vedena rozprava. 
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
s c h v a l u j e  Jednací řád Komise pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných 
aktivit spolků zdravotně postižených dle návrhu obsaženého v části III. předkládaného materiálu.  
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 

4. Smlouvy krajských úřadů na zajištění železniční přepravy 
osob jako veřejné služby na nové období od roku 2019, včetně 
přepravy osob se zdravotním postižením  
 
Úvodní slovo přednesl k tomuto bodu předseda NRZP ČR Václav Krása. 
 
V prosinci roku 2019 většině krajů ČR končí smlouvy s Českými drahami o zajištění dopravní 
dostupnosti železniční dopravy jako veřejné služby. Tentokrát se výběrového řízení mohou 
účastnit různí dopravci. Problémem je, že nejsou jednoznačně stanoveny standardy přepravy osob 
se zdravotním postižením. Pokud kraje zohlední v zadání výběrového řízení pouze cenu a nedají 
do podmínek zajištění bezbariérové dopravy, může dojít ke zhoršení dostupnosti bezbariérové 
dopravy. Někteří noví soukromí dopravci nemají vyhovující vybavení pro zajištění bezbariérové 
dopravy, mnohdy používají vozidla stará téměř 30 let a v zahraničí již dávno vyřazená. NRZP ČR 
jednala o této věci s Asociací krajů ČR, přičemž bylo sděleno, že kraje o tomto problému ví, ale 
požadují návod, jaké podmínky má výběrové řízení obsahovat. NRZP ČR se proto obrátila 
na VVZPO, aby byl stanoven úkol pro MD, a to vypracování tohoto návodu. Václav Krása nabídl 
za NRZP ČR spolupráci na tomto dokumentu.  
 
Luděk Sosna za MD uvedl, že je třeba rozlišovat dopravu v závazku veřejné služby a komerční 
dopravu. Dopravu v závazku veřejné služby zadává MD a stanovuje i podmínku zajištění 
bezbariérové dopravy. Pokud dálkovou dopravu zabezpečují soukromé subjekty na své obchodní 
riziko, je situace složitější. V případě krajů nemá MD vliv na předepsání parametrů výběrového 
řízení, může to však doporučit. Závěrem sdělil, že je MD připraveno spolupracovat v této věci.  
 
 
Rozprava: 
Andrej Babiš doporučil, aby příště k obdobnému bodu byli přizváni zástupci Asociace krajů ČR.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
ž á d á  Ministerstvo dopravy ČR, aby  
 
I. urychleně splnilo část usnesení VVZPO z jednání dne 23. března 2017 týkající se doporučení, 
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aby Ministerstvo dopravy ČR přijalo taková opatření, aby noví dopravci v železniční dopravě 
používali vozy, které splňují standardy pro přepravu lidí se zdravotním postižením; 
 
II. upozornilo jednotlivé kraje, že při zajištění závazku veřejné služby v železniční dopravě na další 
období mají využít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici ze dne 23. prosince 2016; 
 
III. doplnilo dokument „Požadavky objednatele na kvalitu a vybavení vozidel“ o požadavky 
pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením a upozornilo jednotlivé kraje na tyto standardy. 
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 

5. Vyplácení příspěvku v hmotné nouzi formou poukázek lidem 
se zdravotním postižením  
 
S tímto bodem seznámil členy a členky VVZPO Václav Krása.  
 
Od 1. prosince 2017 platí nová úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou se zavedla 
povinnost vyplácet část dávek hmotné nouze v poukázkách. Plošnost používání poukázek dopadá 
i na lidi, kteří si vlastní prací nemohou vydělat peníze. NRZP ČR proto spolupracovala 
na poslaneckém návrhu novely tohoto zákona, aby určitá část příjemců této dávky byla 
od povinnosti vyplácení části dávky v poukázkách osvobozena. Jedná se zejména o tyto příjemce 
dávky: osoby pobývající v ústavních zařízeních, osoby, kterým byl určen opatrovník, osoby 
invalidní ve třetím stupni, osoby pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby 
ve stupni I, osoby pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, 
poživatele příspěvku na péči ve stupni II, III a IV a osoby starší 68 let.  
 
Předložen byl i druhý návrh novely tohoto zákona, který vyčleňuje z povinné výplaty části hmotné 
nouze poukázkami užší skupinu lidí, a to osoby v pobytových sociálních službách, osoby, kterým 
je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po kalendářní měsíc, a osoby 
s omezenou svéprávností. Tento užší výčet je však nedostatečný.  
 
Vyplácení dávky poukázkami s sebou nese problémy. V některých obcích nejsou žádné obchody, 
které tyto poukázky přijímají. MF ve svém vyjádření k poukázkám uvádí, že podnikatelé nejsou 
povinni je přijímat. Tím vzniká velká nejistota příjemců poukázek, protože je nemohou uplatnit. 
NRZP ČR se proto obrací na VVZPO, aby podpořil novelu zákona s širším výběrem osob 
vyjmutých z povinnosti výplaty dávky hmotné nouze v poukázkách.  
 
Jana Hanzlíková dále uvedla, že MPSV souhlasí s návrhem paní poslankyně Jany Pastuchové 
a dalších, který obsahuje užší variantu vyjmutých osob z povinnosti výplaty dávky poukázkami. 
Tato varianta pomůže lidem se zdravotním postižením, ale zároveň neznemožní vykonávat práci 
pracovníkům Úřadu práce ČR, což hrozí u druhého návrhu. MPSV bude tento problém dále 
diskutovat na Výboru Poslanecké sněmovny pro sociální politiku.  
 
 
Rozprava: 
Andrej Babiš sdělil, že vláda ČR oba tyto návrhy změny zákona projednala, u širšího výčtu 
osvobozených osob zaujala neutrální stanovisko, u užšího zaujala pozitivní stanovisko. Dále 
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navrhnul upravit usnesení tak, aby odpovídalo aktuálnímu stavu projednávání novel tohoto zákona. 
 
Pavel Ptáčník uvedl, že návrh paní poslankyně Jany Pastuchové a dalších se týká jen velmi malé 
části osob se zdravotním postižením, nejsou v něm zahrnuti například lidé s tělesným nebo 
zrakovým postižením, pro které může být problematické jak pravidelné vyzvedávání poukázek, tak 
hledání bezbariérově přístupného obchodu, který tyto poukázky bude akceptovat.  
 
Václav Krása reagoval, že pracovní zatížení pracovníků Úřadu práce ČR by se naopak mělo snížit. 
Dávka je zasílána na účet, poukázky se ale musí vyplácet fyzicky nebo zasílat poštou jako cenina.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í   informaci o dopadu výplaty části hmotné nouze formou poukázek 
na některé skupiny občanů a způsob řešení; 
 
II. d o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby podpořila širší výčet skupin, 
osvobozených od výplaty části hmotné nouze formou poukázek. 
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 

6. Personální obsazení oddělení zdravotně sociálních služeb 
na Ministerstvu zdravotnictví  
 
Podrobnosti k tomuto bodu sdělil Václav Krása.  
 
Agendu lidí se zdravotním postižením a chronickým onemocněním spravuje na MZ oddělení 
zdravotně sociálních služeb. V poslední době se však objevil problém v personálním zajištění 
tohoto oddělení, protože se snižuje jeho personální stav.  
 
Roman Prymula za MZ uvedl, že se situace meziročně výrazně nezhoršila. Došlo k přesunu dvou 
služebních míst do oddělení, které administruje dotace, proto se počet pracovníků oddělení snížil. 
V současné době však není možné žádat o navýšení počtu služebních míst v tomto oddělní, 
protože je velká část služebních míst v celém resortu neobsazena.  
 
 
Rozprava se vedla k možným příčinám tohoto stavu.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o personální situaci oddělení zdravotně sociálních služeb 
na Ministerstvu zdravotnictví ČR; 
 
II. d o p o r u č u j e  ministrovi zdravotnictví personálně posílit oddělení zdravotně sociálních 
služeb tak, aby mohlo spravovat úkoly v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR související 
s plněním Národního rozvojového programu mobility pro všechny, Národního plánu podpory 
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rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a spolupracovat 
na dotačních programech Ministerstva zdravotnictví ČR Program vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením a Program grantové podpory. 
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 

7. Příprava a realizace projektu Úřadu práce ČR ke zlepšení 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením  
 
S tímto bodem seznámila přítomné Jana Hanzlíková.  
 
Projekt přináší zvýšené personální kapacity Úřadu práce ČR, které budou využity pro kvalitní 
individuální poradenství pro lidi se zdravotním postižením při hledání pracovního uplatnění, 
pro praktickou pomoc zaměstnavatelům při náboru zaměstnanců se zdravotním postižením 
a spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty (např. školy, zařízení poskytující sociální služby). 
 
Lidé se zdravotním postižením tvoří specifickou skupinu, a proto také potřebují specializované 
poradenství v oblasti hledání práce. Budou vyčleněni pracovníci, kteří se budou věnovat pouze 
této skupině osob. Další částí projektu je intenzivnější komunikace se zaměstnavateli, kterým bude 
poskytováno poradenství ohledně podmínek, možností a výhod zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením.  
 
 
Rozprava: 
Pavel Ptáčník konstatoval, že nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením je velký počet, jedná 
se o 45 tisíc osob. Doufá, že by projekt mohl přispět ke zlepšení stavu. Stále se ale nedaří nalézt 
motivační nástroje pro volný trh práce, který je s ohledem na integraci lidí se zdravotním 
postižením vhodnější než chráněný trh. Veřejná správa by v této oblasti měla jít příkladem, a proto 
vzniká manuál, jehož záměr bude podpora navýšení počtu zaměstnanců se zdravotním 
postižením.   
 
Karel Rychtář uvedl, že zaměstnavatelům stále nenabízíme víc než slevy a finanční motivaci 
na jedné straně a sankce a zákonné povinnosti na straně druhé. Je ale především třeba překonat 
předsudky zaměstnavatelů. Dobrým řešením by bylo zajištění praktické pomoci ohledně 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením od určité instituce. 
 
Václav Krása doplnil, že je především potřeba dbát na dodržování povinného procenta 
zaměstnaných lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě.  
 
Andrej Babiš projednávání tohoto bodu uzavřel s tím, že je třeba tento úkol řešit a na příští 
zasedání podat zprávu o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě 
a informaci o struktuře skupiny nezaměstnaných osob se zdravotním postižením.  
 
 
Bod byl určen pro informaci. 
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8. Informace o postupu ratifikace Opčního protokolu Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením  
 
S osmým bodem členy a členky VVZPO seznámila Jana Hanzlíková.  
 
Návrh na ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením byl  
vládou schválen 22. května 2017. Senát s návrhem vyslovil souhlas. Poslanecká sněmovna však 
tento návrh v předchozím volebním období neprojednala a na základě zákonu o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny jej tak ve stávajícím volebním období již projednat nelze. MPSV se proto 
tímto dokumentem začalo znovu zabývat. V současné době materiál prošel poradou vedení a nyní 
se nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Vládě bude předložen v nejbližším možném 
termínu.  
 
 
K tomuto bodu nebyla vedena rozprava. 
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
ž á d á ministryni práce a sociálních věcí o urychlené předložení Návrhu na ratifikaci Opčního 
protokolu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením k projednání vládě ČR. 
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO. 
 
 

9. Připravenost Integrovaného záchranného systému ve věci 
zajištění evakuací osob se zdravotním postižením  
 
Informaci podala Martina Horčičková.  
 
V roce 2017 bylo provedeno několik taktických cvičení složek Integrovaného záchranného systému 
s námětem evakuace osob se zdravotním postižením a osob umístěných v sociálních zařízeních. 
Například ze cvičení v Alzheimercentru v Českých Budějovicích vyplynul významný poznatek, že 
bude v reálné situaci v zařízení obdobného typu při plánování a provádění evakuace nutná 
spolupráce se zdravotnickým personálem zařízení, který má potřebné informace o zdravotním 
stavu klienta a zejména péči, kterou mu je nutné poskytnout i v průběhu celé evakuace.  
 
Hasičský záchranný sbor provádí tyto nácviky pravidelně. Pro letošní rok je opět naplánováno 
na první pololetí několik cvičení s touto tématikou, např. požár objektu a následná evakuace 
v sociálním zařízení Neratovice nebo požár s následnou evakuací osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace Sušice. 
 
V roce 2017 byly aktualizovány „Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením 
na místě zásahu“. Dále byly v roce 2017 centrálně publikovány a distribuovány na každé 
výjezdové vozidlo Hasičského záchranného sboru ČR „Karty pro komunikaci s neslyšícími 
u mimořádných událostí“, které kromě základních dorozumívacích vět obsahují i piktogramy 
některých základních pojmů. Při pravidelných praktických cvičeních nebo i soutěžích hasičů se pak 
zařazují modelové situace, kdy hasiči procvičují komunikaci s osobami se sluchovým nebo jiným 
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postižením. 
 
V ČR neexistuje komplexní databáze osob se zdravotním postižením. V některých krajích je však 
možnost pro osoby se sluchovým postižením se zaregistrovat na příslušných internetových 
stránkách hasičských záchranných sborů krajů. V případě varování osob se sluchovým postižením 
při mimořádné události, probíhají dlouholetá jednání s operátory mobilních sítí o možnostech 
varování obyvatelstva prostřednictvím SMS.  
 
Dále si Hasičský záchranný sbor ČR při nákupu nových dopravních automobilů klade jako jednu 
z podmínek ve výběrovém řízení možnost vyjmutí všech sedadel, např. pro případ transportu osob 
s tělesným postižením.  
 
 
Rozprava: 
Pavel Ptáčník vznesl dotaz, jak bude ošetřena situace evakuací v celé obci. Jak již bylo zmíněno 
na předchozím zasedání, kde bylo toto téma otevřeno, při evakuaci obcí z důvodu výbuchu 
muničního skladu ve Vrběticích nebyly k dispozici bezbariérové autobusy.  
 
Martina Horčičková reagovala, že při nákupu nových automobilů je stanovován požadavek 
na jejich bezbariérovost, MV může poskytnout další statistiku.  
 
Jan Uherka uvedl, že obce nemají přehled o tom, kolik lidí se zdravotním postižením by na jejich 
území potřebovalo případnou specifickou pomoc. Je proto třeba s tím preventivně počítat. 
 
Václav Krása požádal MV o dodání statistiky bezbariérových vozidel, které jsou dostupné 
v případě evakuací. Dále dodal, že souhrnná evidence lidí se zdravotním postižením není možná, 
lidé se obávají zneužití osobních údajů.  
 
Roman Prymula reagoval, že existují evidence v takových případech, kdy je zdravotní postižení 
život ohrožující, například u lidí s plicním ventilátorem. Pokud dojde k dlouhodobému výpadku 
proudu nebo podobné situaci, zasahuje zdravotní záchranná služba.  
 
 
Bod byl určen pro informaci. 
 
 

10. Různé 
 
Jaroslava Němcová shrnula aktuální projednávání novely zákoníku práce, která se týká náhrad 
za ztrátu na výdělcích z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Byl připraven vládní 
návrh této novely, který obsahuje ustanovení, aby byla dopočítávána výše náhrad za ztrátu 
na výdělcích z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání k minimální mzdě, která platila 
v den vzniku nároku na tuto rentu. MPSV požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby 
byl tento návrh schválen již v rámci prvního čtení. Což se ale nestalo.  
 
Karel Rychtář dále otevřel téma změny výkladu zákona o zaměstnanosti. Zákon zahrnuje mezi 
podmínky uznání zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % lidí se zdravotním postižením 
prokázání ze strany zaměstnavatele, že nevyplácel více jak 20 % mezd svým zaměstnancům, kteří 
jsou osobou se zdravotním postižením, v hotovosti. V roce 2018 se zásadně změnil výklad této 
podmínky. Před rokem 2018 se výslovně nevylučovala možnost poskytnutí dílčí zálohy 
zaměstnanci, např. ve výši 500 Kč, v průběhu výplatního období, zatímco v roce 2018 interní 
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metodický pokyn Úřadu práce ČR obsahuje zpřísněný výklad zavazující zaměstnavatele výhradně 
k bezhotovostní výplatě mezd osobám se zdravotním postižením. 
 
Zaměstnavatel musí tyto bezhotovostní výplaty prokázat zpětně za předchozích 12 měsíců, pokud 
tak neučiní, může trvale ztratit nárok na podporu všech zaměstnanců se zdravotním postižením, 
protože s ním Úřad práce ČR neuzavře dohodu o uznání zaměstnavatele. Karel Rychtář proto 
navrhnul usnesení, kterým se upozorňuje na nepřiměřenou tvrdost tohoto výkladu.  
 
Jana Hanzlíková reagovala, že MPSV o tomto problému bude diskutovat.  
 
 
Usnesení:   
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  
 
ž á d á  MPSV ČR, aby posoudilo možné dopady nepřiměřeného výkladu podmínky uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce a přijalo opatření, která by i do budoucna zabránila 
negativním sociálním dopadům na osoby se zdravotním postižením. 
 
Usnesení bylo přijato 13 přítomnými členy a členkami VVZPO.  
 
 
 
 
V Praze dne 21.03.2018  
 
Zapsala:   Petra Nováková  
    tajemnice VVZPO    
 
 
Za správnost:   Pavel Ptáčník v. r. 

vedoucí sekretariátu a člen VVZPO 
 
 
Schválil:  Andrej Babiš v. r. 
    předseda VVZPO  


