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ÚVOD 

 
Podle odhadů žije v Evropské unii kolem 10 % (přibližně 37 miliónů lidí), kteří 

jsou nějakou formou zdravotně postižení. Přes neexistující podklady je přibližně 
stejný podíl odhadován také pro území Královéhradeckého kraje, tj. přibližně kolem 
55 000 osob. Zdravotně postižení lidé netvoří homogenní skupinu, neboť mohou trpět 
celou řadou postižení a problémů. Postižení mohou být zjevná i skrytá, vážná i 
mírná, jednotlivá i násobná, chronická i občasná. 

Podle Listiny základní práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku 
České republiky, jsou lidé svobodní a rovni v důstojnosti i v právech. Je povinností 
společnosti vytvořit takové prostředí, které umožní, aby deklarovanou svobodu a 
rovnost mohli užívat také lidé se zdravotním postižením – aby měli možnost 
svobodného pohybu, aby mohli vést soběstačný život, studovat, pracovat, využívat 
svůj volný čas ke kulturním a sportovním aktivitám. Dosažení tohoto cíle vyžaduje 
značné a trvalé úsilí a je doprovázeno existencí velkého množství bariér. Občané se 
zdravotním postižením se setkávají s bariérami nejen při hledání zaměstnání a jeho 
udržení, ale i při hledání přístupné dopravy, při vstupu do budov a jiných zařízení 
nebo při získání přístupů k informacím, ke vzdělání a pracovní kvalifikaci, 
v přístupnosti ke zdravotní a sociální péči atd. Výraznou bariérou, která znesnadňuje 
vytváření rovných příležitostí, jsou stereotypní postoje společnosti vůči lidem se 
zdravotním postižením, jejichž přímým důsledkem je podceňování této problematiky. 
Dosažení rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyžaduje řešení 
v mnoha oblastech, znamená to mimo jiné odstranit diskriminaci, podporovat 
nezávislý způsob života a větší sociální integraci. 

Problematika životních podmínek občanů se zdravotním postižením 
je náročná, obsáhlá, je nadrezortní, zasahuje do řady kompetenčních oblastí orgánů 
kraje v samostatné i přenesené působnosti. Vzhledem ke složitosti a závažnosti 
komplexu zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením na území 
Královéhradeckého kraje je potřeba vytvořit systémové řešení, jehož východiskem by 
mohlo být přijetí Krajského plánu vytváření příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením Královéhradeckého kraje. Tento dokument klade důraz na komplexní 
přístup k řešení kvality života občanů se zdravotním postižením a velice důležité je i 
to, že na jeho realizaci se bude podílet Královéhradecký kraj v úzké spolupráci 
s organizacemi občanů se zdravotním postižením. 

Předkládaný dokument je otevřený a obsahuje také řadu úkolů, jejichž termíny 
plnění přesahují volební období zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Je postaven 
tak, aby pružně reagoval na změny, které mohou v průběhu jeho realizace nastat, a 
aby bylo možné jej průběžně doplňovat o další opatření místo těch, jež byla již 
zrealizována. Z tohoto důvodu bude pravidelně vyhodnocován a také dopracováván. 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválením tohoto dokumentu dává 
najevo, že má zájem na území kraje vytvořit rovné podmínky pro občany 
se zdravotním postižením a tím zlepšit i kvalitu jejich života. 
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1 Participace organizací a občanů s postižením a jejich 
organizací na správě věcí veřejných  

 
Pro občany se zdravotním postižením a jejich rodiče mají mimořádný význam 

vlastní organizace. Jejich prioritním posláním je bezesporu obhajoba a naplňování 
práv jejich členů. Cestou k jeho zajištění je především spolupráce s orgány kraje 
při vypracovávání a realizaci dlouhodobých koncepcí rovných příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením. Tato činnost, jejímž nositelem jsou Krajské rady osob se 
zdravotním postižením a jejich členské organizace, je veřejně účelnou aktivitou 
v současnosti financovanou Úřadem vlády České republiky v samostatném dotačním 
programu. V souvislosti se vznikem krajského uspořádání je nezbytné zajistit 
specifické zdroje financování i na této úrovni.   

Za účelem posílení schopnosti hnutí zdravotně postižených přispívat 
k procesu vývoje politik a programů je třeba i v následujícím období trvale podporovat 
vzájemné partnerství mezi organizacemi občanů se zdravotním postižením, státem a 
ostatními sociálními partnery. Rovněž je nezbytné zdokonalovat mechanismy, které 
podpoří větší participaci občanů se zdravotním postižením na konzultativních 
procesech zejména v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. 
 
1.1 Cíle 
1.1.1 Docílit prohloubení efektivní spolupráce orgánů kraje s organizacemi 

sdružující osoby se zdravotním postižením.   
1.1.2 V rámci schválené sítě sociálních služeb podporovat organizace, které 

sdružují nebo poskytují sociální služby osobám se zdravotním postižením 
v souladu se schválenými koncepčními dokumenty pro oblast zdravotně 
postižených včetně Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje.  

 

1.2 Opatření 
1.2.1 Královéhradecký kraj bude nadále spolupracovat s Komisí Rady KHK 

pro občany se zdravotním postižením jako s koordinačním, iniciativním a 
poradním orgánem pro realizaci dlouhodobých koncepcí pro vytváření rovných 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

 
 

 

2      Zdraví a zdravotní péče  
 

Osoby se zdravotním postižením mají právo na dosažení nejvyšší možné 
úrovně zdraví bez diskriminace na základě zdravotního postižení v souladu s 
Ústavou ČR a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Stát i kraje jsou 
povinny přijmout veškerá příslušná opatření, aby osobám se zdravotním postižením 
zajistily přístup ke zdravotním službám a léčebné rehabilitaci. 
 
2.1     Cíle 
2.1.1 Poskytovat osobám se zdravotním postižením stejnou nabídku, kvalitu a 

standard bezplatné nebo dostupné zdravotní péče a programů, které jsou 
poskytovány ostatním. 
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2.1.2 Poskytovat zdravotní služby, které osoby se zdravotním postižením, děti a 
senioři potřebují specificky z důvodu svého zdravotního postižení, a to včetně 
včasné detekce a intervence, jež by vedla k minimalizaci nebo prevenci 
dalšího zdravotního postižení. 

2.1.3 Dle možností Královéhradeckého kraje poskytovat zdravotní služby na úrovni 
nejnovějších lékařských poznatků za pomocí vyspělých technologií a postupů 
v ekonomicky zvládnutelné časové i místní dostupnosti“. 

2.1.4 Vyžadovat, aby pracovníci ve zdravotnictví poskytovali osobám se zdravotním 
postižením péči stejné kvality jako ostatním a na základě svobodného a 
informovaného souhlasu. 

2.1.5 Nepřipustit diskriminaci osob se zdravotním postižením v přístupu 
ke zdravotnímu pojištění a životnímu pojištění. 

2.1.6 Zamezit diskriminačnímu odepření poskytnutí zdravotní péče nebo služeb 
vzhledem ke zdravotnímu postižení. 

 
2.2    Opatření 
2.2.1 Podporovat účast zdravotnického personálu na setkáních/školeních, týkající 

se základních informací o dostupnosti prostředků zdravotnické techniky, rané 
péče, sociálně právního poradenství a dalších služeb pro občany se 
zdravotním postižením v kraji, včetně   případné spolupráce při propagaci 
těchto aktivit či poradenství při hledání možností jejich financování (např. 
ESF). 
Termín: průběžně  
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje   

2.2.2 Vytvořit a zpřístupnit přehled léčeben dlouhodobě nemocných a dalších 
zařízení v Královéhradeckém kraji umožňujících následnou péči (včetně 
uvedení právní formy, kontaktů, možné délky pobytu, popř. další důležité 
informace).  
Termín: 31. 12. 2014 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

2.2.3 V rámci vyhlašování témat dotačního programu pro podporu činností, které 
navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby zařadit minimálně jedno téma 
na podporu rovných příležitostí pro občany s postižením v oblasti zdraví 
(například podpora zdravého životního stylu, podpora opraven a půjčoven 
kompenzačních pomůcek…).  
Termín:1x za rok 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

2.2.4 Vypracovat seznam registrovaných zdravotnických zařízení zřizovaných či 
zakládaných Královéhradeckým krajem s možností bezbariérového přístupu a 
jeho aktuální podobu zveřejňovat na webu Královéhradeckého kraje. 
Termín: 31. 1. 2014 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

2.2.5 Ve spolupráci s NRZP podporovat informovanost zdravotnických pracovníků o  
specificích osob se zdravotním postižením., zejména prostřednictvím 
elektronických komunikačních nástrojů (webové stránky, e-mailová 
korespondence aj.) 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

2.2.6 Ve zdravotnických zařízeních zřizovaných či zakládaných Královéhradeckým 
krajem podporovat, dle možností – především finančních, další zkvalitnění 
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podmínek pro využívání zdravotní péče osobami se zdravotním postižením 
respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním 
postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti. 
Termín: průběžně 

Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

 

3     Sociální zabezpečení a sociální ochrana 

Všechny osoby se zdravotním postižením mají právo na přiměřenou životní 
úroveň pro ně a jejich rodiny, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, ošacení a bydlení, 
a na neustálé zlepšování životních podmínek. Osoby se zdravotním postižením mají 
též právo na sociální ochranu a na užívání tohoto práva bez diskriminace na základě 
zdravotního postižení. Stát i kraje podniknou odpovídající kroky, aby zabezpečily a 
podpořily realizaci tohoto práva. 
 
3.1    Cíle 
3.1.1 Zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k vhodným a 

dostupným službám, kompenzačním pomůckám a další pomoci související 
s uspokojováním potřeb vztahujících se ke zdravotnímu postižení. 

3.1.2 Zajištění přístupu osob se zdravotním postižením, a to zejména žen, dívek a 
starších osob se zdravotním postižením, k programům sociální ochrany a 
snížení chudoby. 

3.1.3 Ve spolupráci s městy a obcemi podporovat zlepšení přístupu osob se 
zdravotním postižením k programům sociálního bydlení  

3.1.4 Koncepci sociálního zabezpečení směřovat především k širší nabídce služeb 
podporujících setrvání občana se zdravotním postižením ve vlastní 
domácnosti a umožňující mu vést samostatný život a zároveň 
spolurozhodovat o rozsahu a formě poskytované péče. Velký význam v tomto 
systému mají i poradenské služby občanům se zdravotním postižením. 

3.1.5 Podporovat respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením. 
 
3.2    OPATŘENÍ 
3.2.1 Spolupracovat s tvůrci legislativy na zákonu o komplexní rehabilitaci. 

Termín: průběžně 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

3.2.2 Ve spolupráci s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a NRZP vytvořit 
databázi půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením na území Královéhradeckého kraje. Na základě 
zjištěných údajů podporovat dle možností rovnoměrné rozložení půjčoven 
v regionu. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

3.2.3 Zmapovat potřeby lidí s duševním onemocněním na území 
Královéhradeckého kraje, potřeby v oblasti sociálních služeb promítnout do 
aktualizací Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje a případně dalších 
relevantních systémů podpory.  
Termín:  31. 12. 2015 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

3.2.4  Poskytovat poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti přípravy 
a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 
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      Termín: průběžně 
      Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje a CIRI 
3.2.5 Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice 

a specificích osob se zdravotním postižením (zejména o způsobech, 
metodách a formách komunikace) a napomoci tyto informace šířit mezi 
zdravotnickou veřejnost. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

 
 

4     Vzdělávání a školství 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením je klíčovým 
faktorem jejich budoucího úspěšného uplatnění ve společnosti včetně odpovídajícího 
uplatnění na trhu práce. Dosažení co nejvyššího možného vzdělání je pro občany 
se zdravotním postižením významnou prevencí jejich společenské exkluze. 

Je důležité, aby děti se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě 
s ostatními přístup k začleňujícímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu a 
střednímu vzdělávání co nejblíže místu, kde žijí. 

 Osobám se zdravotním postižením musí být umožněno získat praktické a 
sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému 
vzdělávání a do života společnosti. 

Základním cílem pro období platnosti Krajského plánu je uplatňování principu 
inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách, pokud žákům stupeň 
zdravotního postižení neznemožňuje úspěšné zapojení v kolektivu zdravých dětí, a 
principu individuální integrace žáků se zdravotním postižením ve středních školách.   

 
 

 
4.1    Cíle 
4.1.1 Za prioritní považovat vzdělávání dítěte se zdravotním postižením v jeho 

běžném komunitním prostředí. 
4.1.2 Umožnit realizovat zákonné právo na vzdělávání všem dětem, tedy i žákům 

s těžkým postižením – což znamená zajistit dle možností kraje a škol 
podmínky, které by toto vzdělávání umožňovaly (prostory, asistenti, pomůcky 
apod.). 

4.1.3 Nadále podporovat činnost speciálně pedagogických  center a pedagogicko-
psychologických poraden, zkvalitňovat a rozvíjet proces diagnostiky 
speciálních potřeb dětí se zdravotním postižením, citlivě zvažovat formy 
vzdělávání. 

4.1.4 Ve spolupráci s ÚP ČR podporovat další vzdělávání občanů se zdravotním 
postižením v systému celoživotního vzdělávání (večerní školy, kurzy 
k doplnění vzdělání, rekvalifikace apod.) a tím zvyšovat kvalitu jejich života. 

4.1.5 Využívat nabídku grantů na podporu volnočasových aktivit. 
4.1.6 V souvislosti s možností výběru školy (běžného typu x speciální škola) žáků 

s těžším zdravotním postižením  spolupracovat s dopravci, kteří řeší dopravu 
těchto dětí, žáků a studentů. Zvláštní pozornost věnovat podpoře dopravy pro 
děti s těžkými a kombinovanými formami postižení, které nelze dopravovat 
jinak než individuálně. 
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4.1.7 Vytvořit podmínky pro zajištění pomůcek technického a kompenzačního 
charakteru cíleně zaměřených na skupiny zdravotně postižených a speciálních 
učebnic a učebních materiálů, které budou umožňovat a podporovat 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. 

 
4.2 Opatření 
4.2.1 Ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací zmapovat přístupnost škol 

zřizovaných Královéhradeckým krajem z hlediska bezbariérovosti/přístupnosti 
pro osoby s postižením, a to včetně výukových, stravovacích a ubytovacích 
prostor. U budov, které nesplňují bezbariérový přístup zjistit, za jakých 
podmínek a přibližných finančních nákladů lze nedostatky odstranit. 
Termín: 31. 12. 2015 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

4.2.2 V rámci vyhlašování témat dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit 
či pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby 
zařadit minimálně jedno téma věnované celoživotnímu vzdělávání osob 
s postižením a trávení volného času. 
Termín:1x za rok 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

4.2.3 Ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry vytvářet podmínky 
pro integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

4.2.4 V rámci grantové politiky podporovat projekty k dosažení dostatečně vhodných 
podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením (zajištění pomůcek 
technického a speciálně pedagogického charakteru). 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj   

4.2.5 Zveřejnit seznam školských poradenských zařízení, která jsou kompetentní 
ke zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků ve školách.   
Termín: 30. 6. 2015 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

 

 
 
5  Zaměstnávání 
 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je považováno za prioritu 
celkového rozvoje lidských zdrojů v České republice. Cílem je na vyšší úrovni než 
dosud naplnit pracovní potenciál desítek tisíc osob se zdravotním postižením. Tento 
úkol přesahuje ekonomický význam prostého zaměstnání a zůstává základním cílem 
státu i jednotlivých krajů. Pro podporu zaměstnanosti skupiny osob se zdravotním 
postižením je i nadále organizován souhrn opatření směřujících k zajištění rovnováhy 
na trhu práce, tj. poradenství, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa, 
odborná praxe, chráněná místa apod. Aktivní politika zaměstnanosti zůstane prioritní 
pro dosažení cíle přístupu na trh práce pro všechny znevýhodněné skupiny, kde 
osoby se zdravotním postižením patří z řady důvodů mezi nejvíce ohrožené. 

Hlavními nástroji zůstanou: vytváření odpovídajících pracovních podmínek, 
systém jejich právní ochrany, zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, systém 
hmotné motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů atd.  Problematika zaměstnávání 
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je úzce provázána se systémem počátečního i dalšího vzdělávání, resp. 
naplňováním konceptu celoživotního učení. 
 
5.1 Cíle 
5.1.1 Zabezpečit osobám se zdravotním postižením právo na práci 

na rovnoprávném základě s ostatními. Patří sem zejména právo na možnost 
živit se prací svobodně zvolenou nebo přijatou na trhu práce a v pracovním 
prostředí, které je otevřené, začleňující a přístupné osobám se zdravotním 
postižením. 

5.1.2 Zvýšit informovanost potenciálních zaměstnavatelů o možnostech 
zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. 

5.1.3 Zjistit skutečnou situaci v oblasti zaměstnávání občanů se zdravotním 
postižením v Královéhradeckém kraji a tuto dále pravidelně vyhodnocovat. 

5.1.4 Zjistit výsledky umístění na trhu práce u absolventů speciálních odborných 
škol v kraji. 

5.1.5 Při plnění tzv. povinného podílu počtu zaměstnanců se zdravotním postižením 
bude Královéhradecký kraj a jím zřizované či zakládané organizace preferovat 
přímé zaměstnávání OZP před náhradními formami plnění. 

5.1.6 Zlepšit situaci začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce a 
zajistit co nejvyšší míru efektivní pomoci jednotlivých institucí. 

 

5.2 Opatření 
5.2.1 Krajský úřad provede analýzu zaměstnanosti občanů se zdravotním 

postižením dle zvláštního zákona na krajském úřadu a v organizacích 
zřizovaných krajem s důrazem na možnosti dalšího zvýšení počtu osob 
se zdravotním postižením v zaměstnaneckém poměru. 
Termín: 1x ročně 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

5.2.2 KÚ Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajskou radou osob se 
zdravotním postižením a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Hradci 
Králové zajistí vytvoření databáze zaměstnavatelů provozující chráněná místa 
pro osoby se zdravotním postižením, podporované zaměstnávání a sociální 
podnikání na území Královéhradeckého kraje a zveřejní tuto databázi na 
stránkách kraje. 
Termín: 2014, následně 1x ročně aktualizace 
Odpovědnost: KÚ a Krajská rada osob se zdravotním postižením 

5.2.3 Podporovat vytváření sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním 
postižením, které jsou jen těžce umístitelné na trhu práce v souladu 
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.  
Termín: průběžně 

 Odpovědnost: Královéhradecký kraj prostřednictvím ESF 
5.2.4 Při plnění tzv. povinného podílu počtu zaměstnanců se zdravotním postižením 

bude Královéhradecký kraj a jím zřizované či zakládané organizace preferovat 
přímé zaměstnávání OZP před náhradními formami plnění  
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj/KÚ Královéhradeckého kraje 

5.2.5 Zpracovat analýzu pracovních pozic na Krajském úřadě Královéhradeckého 
kraje, které by byly vhodné pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Termín: 31. 12. 2014 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 
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5.2.6 Aktivně spolupracovat s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Hradci 
Králové při tvorbě nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve prospěch zvýšení 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

5.2.7 Spolupracovat s organizacemi realizujícími programy na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, např. umožněním praxí 
na pracovištích krajského úřadu nebo krajem zřizovaných organizací. 
Termín: průběžně 
Odpovídá: KÚ Královéhradeckého kraje 

 

 
 
6  Přístupnost staveb a dopravy 
 

Mezi mimořádně důležitá základní lidská práva je z hlediska občanů 
se zdravotním postižením třeba zařadit také právo na svobodný pohyb, neboť 
bez realizace tohoto práva není v moderní společnosti prakticky možné dosáhnout 
plného začlenění.  

Za aktivní součinnosti organizací občanů se zdravotním postižením v období 
uplynulých patnácti let vstoupila v platnost celá řada právních předpisů, které 
vytvořily solidní legislativní rámec pro zajištění bezbariérového přístupu a užívání 
nejen veřejných budov, ale i dopravních staveb a dopravních prostředků určených 
pro veřejnou dopravu. Je možno konstatovat, že současná česká legislativa v oblasti 
bezbariérového užívání staveb je zcela srovnatelná se standardy platnými v zemích 
Evropské unie.  

I přes nesporný pozitivní přínos provedených legislativních změn zůstává však 
nadále přetrvávajícím problémem dodržování a správná aplikace pravidel a 
podmínek stanovených pro tvorbu bezbariérového prostředí.  

Přetrvávajícím problémem rovněž je i zajištění bezbariérové přístupnosti 
veřejných budov a dopravních staveb, které byly realizovány ještě v době, 
kdy povinnost bezbariérové výstavby nebyla stanovena zákonem.  
 
6.1 Cíle 
6.1.1 Odstranit překážky a bariéry bránící přístupnosti budov, dopravní sítě, dopravy 

a dalších vnitřních i venkovních zařízení, včetně škol, obytných budov, 
zdravotnických zařízení a pracovišť. 

6.1.2 Naplňovat Národní rozvojový program mobility pro všechny. 
6.1.3 Podpořit rozvoj a provoz specializovaných doplňkových veřejných doprav 

pro osoby s těžkým zdravotním postižením. 
 

6.2 Opatření 
6.2.1 Krajský úřad v rámci přeneseného výkonu státní správy na úseku zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zaměří svou 
metodickou a kontrolní činnost v úrovni stavebních úřadů (§ 120 stavebního 
zákona) na problematiku respektování technických požadavků na stavby 
upravených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. v řízeních podle stavebního zákona a 
dalších zákonů upravujících povolování a užívání speciálních staveb 
(dopravní, vodohospodářské…). Doporučuje se spolupráce s organizacemi 
zabývajícími se problematikou osob se zdravotním postižením. 
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  Termín: průběžně 
  Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 
6.2.2 KÚ Královéhradeckého kraje provede analýzu přístupnosti u staveb, které jsou 

ve vlastnictví kraje, a u těch, jež nesplňují podmínky užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, vypracuje plán jejich postupného 
zpřístupnění dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 
Sb. Zkontroluje, zda všechny stavby již v projektu splňují podmínky užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.      
Termín:  31. 12. 2015 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

6.2.3 Ve spolupráci s poslanci a senátory iniciovat vytvoření dotačního programu na 
úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním architektonických a 
komunikačních bariér pro osoby se zdravotním postižením na území 
Královéhradeckého kraje. 

 Termín: průběžně  
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

6.2.4 Doporučit městským a obecním úřadům zmapování bezbariérovosti 
městských resp. obecních úřadů a kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR na 
území Královéhradeckého kraje. Ve spolupráci s městy, obcemi a Úřadem 
práce ČR podporovat dle možností jejich postupné zpřístupnění. 
Termín: 30. 6. 2016 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

6.2.5 Podpořit zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků stavebních úřadů 
v oblasti požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Termín: průběžně 
Odpovídá: KÚ Královéhradeckého kraje 

6.2.6 Prostřednictvím periodika „U nás v kraji“ informovat všechny obce na území 
Královéhradeckého kraje o Národním rozvojovém programu mobility pro 
všechny. 
Termín: 1x ročně 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

6.2.7 Ve spolupráci s Krajskou radou osob se zdravotním postižením definovat 
priority pro postupné zpřístupňování dopravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace na území Královéhradeckého kraje. 
Termín: 31. 12. 2015 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou osob se 
zdravotním postižením. 

6.2.8 Vyhodnotit zkušenosti s experimentem dopravy v oblasti Rychnova nad 
Kněžnou. Na základě těchto zkušeností systém dopracovat a doporučit 
dopravcům jeho rozšíření do dalších regionů v rámci Královéhradeckého 
kraje. 
Termín: 31. 12. 2015 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

6.2.9 Ve spolupráci s Krajskou radou osob se zdravotním postižením  zmapovat 
možnosti přepravy imobilních osob v meziměstské dopravě na území 
Královéhradeckého kraje (autobus, vlak…). 
Termín: 31. 12. 2015 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 
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7 Volný čas – zájmové aktivity, kultura, tělovýchova a sport 
 

Aktivní využívání volného času zdravotně postiženými občany, zejména dětmi 
a mládeží, plní funkci relaxační, regenerační, rehabilitační, kompenzační, sociálně 
preventivní, výchovnou a vzdělávací. Zájmové aktivity, kultura, tělovýchova a sport 
zdravotně postižených jsou přirozenou součástí realizace jejich soukromých zájmů, 
ale také i významnou formou psychoterapie a sociálního začlenění. Téměř 
pro všechny typy postižení lze najít vhodné formy zájmových aktivit, při jejichž 
realizaci nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou přispět k rozvoji 
nejen své osobnosti, ale společnosti jako celku.  

Rozvoj zájmů, tělovýchovných a sportovních činností zdravotně postižených 
má vedle rekreační a socializační funkce i výrazný rehabilitační význam. Plné účasti 
(pasivní a aktivní) zdravotně postižených občanů na aktivním využívání volného času 
(zájmové aktivity, kultura, tělovýchova a sport) však stále brání řada barier 
architektonických, organizačních i psychologických. 
 

7.1 Cíle 
7.1.1 Umožnit osobám se zdravotním postižením podílet se na rovnoprávném 

základě s ostatními na rekreační, zájmové, kulturní a sportovní činnosti. 
7.1.2 Zajistit, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost organizovat a 

rozvíjet speciální sportovní, kulturní a zájmové aktivity a účastnit se jich. 
7.1.3 Kombinací vhodných opatření umožnit a podporovat rozvoj zájmových aktivit 

zdravotně postižených občanů s různorodým zaměřením. 
 
7.2 Opatření 
7.2.1 Dle možností ocenit hejtmanem Královéhradeckého kraje občany se 

zdravotním postižením za aktivity přispívající k poznání problémů občanů 
se zdravotním postižením a podporující myšlenku jejich společenské 
integrace, dále za aktivní přínos na poli kultury, umění, vědy a výzkumu a ve 
spolupráci s Krajskou radou osob se zdravotním postižením každoročně 
oceňovat úspěšné handicapované sportovce kraje v rámci hodnocení 
Sportovce roku. 
Termín: každoročně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

7.2.2 V rámci grantové politiky každoročně vypisovat dotační programy na aktivní 
využívání volného času pro osoby se zdravotním postižením. 
Termín: každoročně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

7.2.3 Prezentovat na veřejnosti výsledky zájmové činnosti zdravotně postižených 
občanů v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu i dalších zájmových aktivit, 
zejména těch, které přispěly k myšlence společného života zdravých a 
postižených. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

7.2.4 Podporovat práci s talentovanými dětmi a mládeží – zdravotně postiženými, 
umožnit jejich účast na soutěžích a přehlídkách, podpořit jejich participaci a 
aktivní podíl na veřejném životě. 
Termín: každoročně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 
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8 Vnější vztahy 
 
 Zahraniční zkušenosti jsou dobrým zdrojem inspirací a Královéhradecký kraj 
má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou zahraničních partnerů. Také u nich 
bychom měli hledat příklady dobré praxe při vytváření nových příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením.  
 
8.1 Cíle 
8.1.1 V rámci spolupráce kraje se zahraničními regiony podporovat navazování 

spolupráci i mezi organizacemi zabývajícími se problematikou občanů se 
zdravotním postižením. 

 
8.2 Opatření 
8.2.1 V rámci uzavírání partnerských dohod otevřít možnosti spolupráce včetně 

přípravy a realizace společných projektů pro organizace působící v oblasti 
podpory osob se zdravotním postižením. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 

8.2.2 Při sestavování delegací z Královéhradeckého kraje do partnerských krajů a 
do zahraničí zařadit podle možností odborníky z oblasti poskytování sociálních 
služeb osobám se zdravotním postižením. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 
 

 
 

9 Koordinace a monitorování plnění Krajského plánu 
 
Realizace a průběžné monitorování Krajského plánu je náročným, vzájemně 

provázaným mezioborovým procesem, na jehož naplňování se podílí nejen většina 
orgánů krajské správy, ale také řada dalších institucí a organizací občanů 
se zdravotním postižením.  
 Na základě zkušeností s koordinací a monitorováním doposud realizovaných 
Krajských plánů je vhodné a účelné, aby všechny relevantní odbory každoročně 
zpracovaly zprávu o plnění opatření Krajského plánu spadající do jejich působnosti 
za uplynulý kalendářní rok. Zprávu pak následně projedná Komise Rady 
Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením a Rada 
Královéhradeckého kraje a v případě potřeby navrhnou změny či doplní jednotlivá 
opatření. 
 Tato komise se schází minimálně 4 x ročně a její administrativu zabezpečuje 
krajský úřad. 
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9.1 Cíle 
9. 1. 1 Každoročně zabezpečit průběžné monitorování Krajského plánu a koordinovat 
tento proces s relevantními odbory krajského úřadu a Radou Královéhradeckého 
kraje. 
 
 
9.2 Opatření 
9.2.1 Zabezpečit koordinaci činností všech orgánů a organizací podílejících se 

na realizaci Krajského plánu prostřednictvím Komise Rady Královéhradeckého 
kraje pro občany se zdravotním postižením. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj  

9.2.2 Všechny relevantní odbory krajského úřadu předloží zprávu o plnění opatření 
Krajského plánu spadajících do jejich působnosti za uplynulý kalendářní rok. 
Termín: 31. 3. 2015 a 2016 
Odpovědnost: KÚ Královéhradeckého kraje 

9.2.3 Komise Rady Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením 
a následně Rada Královéhradeckého kraje provedou zhodnocení a případnou 
aktualizaci Krajského plánu. 

 Termín: 30. 4. 2015 a 2016 
Odpovědnost: Komise Rady Královéhradeckého kraje pro občany se   
zdravotním postižením a Rada Královéhradeckého kraje 

9.2.4 Při monitorování plnění Krajského plánu Komise Rady Královéhradeckého 
kraje pro občany se zdravotním postižením úzce spolupracuje s Krajskou 
radou osob se zdravotním postižením  . 

 Termín: průběžně 
 Odpovědnost: Královéhradecký kraj s Krajskou radou osob se zdravotním 
postižením   

9.2.5 Jedenkrát za 2 roky provést aktualizaci Krajského plánu. 
Termín: 2016 
 Odpovědnost: Královéhradecký kraj a Komise Rady Královéhradeckého kraje 
pro občany se zdravotním postižením 

9.2.6 Zabezpečit potřebné finanční prostředky na plnění Krajského plánu vytváření 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014–2016. 
Termín: průběžně 
Odpovědnost: Královéhradecký kraj 
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ZÁVĚR 
 

Čtvrtý Krajský plán vyrovnávání/vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením (KPVP) Královéhradeckého kraje je koncipován jako krátkodobý plán a je 
zpracován na období let 2014–2016. 

Garantem zpracování KPVP je Komise Rady Královéhradeckého kraje pro 
občany se zdravotním postižením (KZP), která je poradním orgánem Rady 
Královéhradeckého kraje (RKHK). Účelem KZP je plnit koordinační, iniciativní a 
poradní úlohu sledující především vytvoření rovnoprávných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením a monitorování závažných problémů těchto osob napříč 
odvětvími.  

KZP stanovuje postup zpracování plánu vytváření příležitostí a také předkládá 
tento plán ke schválení RKHK. 

Realizace a průběžné monitorování naplňování opatření KPVP je 
mezioborovým procesem, na jehož naplňování se podílí velká část odborů KÚ 
Královéhradeckého kraje. Hodnocení naplňování opatření KPVP je úkolem KZP. 
 


