
Vyhodnocení plnění za r. 2021 
Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
na období 2018 - 2021 v Jihočeském kraji 

 
Zpracoval: Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením zřízená při komisi 
rady kraje pro zdravotnictví a sociální péči 

1. VÝCHOVA VEŘEJNOSTI A OSVĚTOVÁ ČINNOST  
Vychází z článku 8 Úmluvy - Zvyšování povědomí, a poukazuje na potřebu šíření osvěty v celé 
společnosti o situaci osob se zdravotním postižením, potřebu podpory respektu k jejich právům 
a důstojnosti a bourání stereotypů a předsudků, které se zdravotního postižení týkají. 
Cíle: 

• Umožnit široké veřejnosti seznámit se s výsledky činnosti osob se zdravotním 
postižením, případně zprostředkovat informace o jejich životě a o jejich schopnostech, 
dovednostech či vnímání. 

• Veřejně prezentovat a oceňovat příklady pozitivního přístupu veřejnosti k lidem se 
zdravotním postižením. 

• Podporovat vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v problematice osob se 
zdravotním postižením a v komunikaci s nimi. 

• Podporovat vzdělávací činnost mezi osobami se zdravotním postižením a jejich 
rodinnými příslušníky. 

 
Opatření 
1.1 Zachovat vyčleněný výstavní prostor v budově krajského úřadu, který budou moci 
kontinuálně využívat k prezentaci výsledků své činnosti organizace sdružující osoby se 
zdravotním postižením, poskytovatelé sociálních služeb apod. 
Odpovědnost:  odbor kanceláře hejtmana 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  25 000 Kč ročně 
 
Aktivita: I v roce 2021 zůstal vyhrazen prostor IV. patra hlavní budovy Krajského úřadu pro 
prezentace činnosti těchto organizací. V roce 2021 se zde konaly tyto výstavy: 
Leden – únor: Alzheimercentrum České Budějovice  
Březen – květen: Centrum Kaňka 
Červen – červenec: Společnost pro ranou péči 
Září – říjen: Tichý svět 
Tento rok byl ovlivněn situací spojenou s pandemií  covid-19, tudíž byly výstavy v tomto směru 
omezeny. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
1.2 Pokračovat v pořizování věcných darů sloužících jako reprezentační či upomínkové 
předměty kraje od organizací poskytujících sociální či vzdělávací služby osobám se zdravotním 
postižením nebo organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami 
se zdravotním postižením. 
Odpovědnost:  odbor kanceláře hejtmana 
Termín:  průběžně 



Náklady:  20 000 Kč ročně 
 
Aktivita: Stejně jako v předešlých letech i nadále pokračujeme v podpoře nákupem výrobků 
z „chráněných dílen“. K oblíbeným výrobkům patří především keramické hrníčky, ručně 
vyráběná bylinková mýdla, pečené čaje, sirupy apod. Přibližná hodnota nákupu za minulý rok 
je cca 35 tisíc. Pro nový rok se počítá s další objednávkou. Dále v roce 2021 odbor KHEJ odebral 
plnění ve výši 209.239,25 Kč od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců 
se zdravotním postižením. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 

 
1.3 Jedenkrát za dva roky udělovat ocenění hejtmana Jihočeského kraje organizacím, které se 
dlouhodobě vyznačují pozitivním vztahem k osobám se zdravotním postižením, a to v oblasti 
vzdělávání, zaměstnávání a volného času. 
Odpovědnost:  odbor kanceláře hejtmana 
Termín:   2019 a 2021 
Náklady:  20 000 Kč  
 
Aktivita: Ocenění se uděluje jedenkrát za dva roky, cena za rok 2021 byla udělena společnosti 
ROSKA České Budějovice, která sdružuje osoby s roztroušenou sklerózou. Další předání 
ocenění proběhne za rok 2023. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
1.4 Provádět školení zaměstnanců krajského úřadu, zejména v oblasti komunikace s osobami 
se zdravotním postižením, v rámci jejich průběžného vzdělávání.  
Odpovědnost: odbor kanceláře ředitele  
Spolupráce: NRZP ČR, organizace sdružující OZP 
Termín:   průběžně  
Náklady:  20 000 Kč  

 
Aktivita: Odbor KRED se v roce 2021 podílel na organizaci semináře s názvem „Komunikace 
s osobami se zrakovým a sluchovým postižením“. Seminář se uskutečnil dne 17. 9. 2021 
v budově KÚ JčK, ulice B. Němcové 
  Přednášející: 
  Oblast sluchového postižení - Bc. Pavla Třísková – organizace Tichý svět 
  Oblast zrakového postižení -   Bc. Hana Jiroušková – společnost Tyfloservis 
  náklady na konání semináře:   2.000 Kč; - účast 34 zaměstnanců úřadu 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
1.5 Podporovat edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro OZP, 
pořádání odborných konferencí, seminářů, výstav, vydávání informačních tiskovin, letáků 
a publikací s tematikou zdravotního postižení a prevence zdravotního postižení. Dále 
podporovat činnosti mezi OZP v oblasti ochrany práv a ochrany před diskriminací, v oblasti 
finanční gramotnosti a dluhového poradenství, v oblasti ochrany práv spotřebitele, v oblasti 
bezplatné právní poradny, zaměstnávání OZP apod. 



Odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví  
Spolupráce: NRZP ČR, organizace sdružující OZP 
Termín:   průběžně  
Náklady:  dle rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita: Aktuální informace jsou zveřejňovány na sociálním portále Jihočeského kraje, jsou 
zde uvedeny informace o sociální problematice, katalog sociálních služeb, odkazy na 
bezplatnou právní poradnu apod. V prostorách budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje se 
pořádají výstavy. V roce 2021 byly výstavy ovlivněny pandemií covid-19, přesto se konala např. 
výstava - Alzheimercentra České Budějovice, Centra Kaňka, Společnosti pro ranou péči 
a organizace Tichý svět. Dále proběhl seminář pro zaměstnance KÚ na téma „Specifika 
přístupu k lidem se zrakovým a sluchovým postižením“. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
1.6 Ve spolupráci s neziskovými organizacemi podporovat edukační a informační činnost - 
formou vzdělávacích akcí pro OZP a jejich rodiny, zejména se zaměřením na ochranu práv 
pacientů, ochranu před násilím a zneužíváním, projevy a formy diskriminace OZP 
prostřednictvím záštit zástupců samosprávy kraje, poskytnutím prostor apod. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí 
Termín:  průběžně  
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 
 
Aktivita: Nesplněno – v roce 2021 bylo bezplatné poskytování prostor a záštit zásadně 
ovlivněno pandemií způsobenou nemocí covid-19 a s tím souvisejícím omezeným provozem 
krajského úřadu. 

 
Vyhodnocení: Nesplněno s ohledem na omezené možností způsobené pandemií covid-19. 

 

2. PŘÍSTUP K INFORMACÍM  
Oblast přístupnosti informací pro osoby se zdravotním postižením navazuje na čl. 21 Úmluvy - 
Svoboda projevu a přístupu k informacím, který se týká práva na svobodný projev a práva na 
svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, a to prostřednictvím formy 
komunikace dle vlastního výběru. 
 
Cíle: 

• Usnadnit osobám se zdravotním postižením přístup k informacím zveřejňovaným na 
internetových stránkách kraje. 

• Zpřístupňovat osobám se zdravotním postižením výstupy projektu „Rozvoj služeb 
eGovernmentu v Jihočeském kraji“ určené pro veřejnost.  

• Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením o možnostech aktivního využití 
volného času, vzdělávání a o přístupnosti. 

• Zajistit propagaci schváleného KPVP mezi osobami se zdravotním postižením.  
 

Opatření 
2.1 Provést analýzu webového portálu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz, s ohledem na 



jeho přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, zejména se smyslovým postižením, 
s důrazem na nové sekce webu.  
Odpovědnost:  odbor kanceláře hejtmana 
Spolupráce:  odbor informatiky 
Termín:  2018 
Náklady:  20 00 Kč 
 
Aktivita: Certifikovaná analýza webových stránek byla provedena již v minulých letech. KÚ 
zpřístupňuje své webové stránky osobám se zrakovým a sluchovým postižením. Je možné 
zvětšit text dle vlastní potřeby, pro osoby se sluchovým postižením jsou k dispozici video 
prezentace.   
Pzn. Prostřednictvím soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, 
obcí a regionů  KÚ účastníkům umožňuje získat zdarma audit své webové prezentace 

 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
2.2 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími OZP aktualizovat rubriku Občané se zdravotním 
postižením na webovém portálu Jihočeského kraje, např. přehledy volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro OZP a jejich rodiny, nabídka aktivit a akcí, přehledy bezbariérově 
přístupných budov a turistických tras, odkazy na organizace, zveřejňovat výsledky vyhodnocení 
KPVP pro širokou veřejnost na webových stránkách Jihočeského kraje apod.  
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí  
Spolupráce: organizace sdružující OZP, odbor informatiky, zainteresované odbory dle 

obsahu rubrik 
Termín:  průběžně 
Náklady: bez nároku na rozpočet kraje 
 
Aktivita: Informace z oblasti služeb a aktivity jsou zveřejňovány na sociálním portálu 
Jihočeského kraje. Sociální portál je průběžně a pravidelně aktualizován.   
 
Vyhodnocení: Plněno průběžně.  
 
2.3 Převést digitalizované dokumenty kulturního dědictví do textového formátu 
zpřístupňujícího obsah osobám se zdravotním postižením. 
Odpovědnost:  odbor informatiky 
Termín:  průběžně 
Náklady:  financováno v rámci doby udržitelnosti (do 03/2020) projektu „Rozvoj služeb 

eGovernmentu v Jihočeském kraji“ z rozpočtu kraje 
 
Aktivita: Pracoviště Krajské digitalizační jednotky (KDJ) pokračovalo v realizaci digitalizace 
periodik, monografií a kartografických dokumentů se vztahem k Jihočeskému kraji z fondů 
kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem, např. výběr: Časopis pro historii a 
vlastivědu jižních Čech, Jindřichohradecký deník atd.  Uživatelské kopie zdigitalizovaných dat 
jsou předávány vlastníkům předloh a jsou zpřístupňovány veřejnosti prostřednictvím systému 
Kramerius, který provozuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, viz 
http://kramerius.cbvk.cz/search/.  Součástí PSP balíčku je i OCR (automatické OCR bez 
následné kontroly textu), výstup z digitalizace by měl tedy umožnit v závislosti na kvalitě OCR i 

http://kramerius.cbvk.cz/search/


zpracování do textového formátu zpřístupňujícího obsah osobám s těžkým zrakovým 
postižením. 
 
Vyhodnocení: Plněno průběžně. 
 
2.4 Zajistit vydání KPVP formou tištěné brožurky. Současně distribuovat i elektronickou verzi  
ve formátu odpovídajícím potřebám osob se zrakovým postižením. 
 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí 
Spolupráce:  odbor informatiky 
Termín:   2018 
Náklady:   ESF - náklady zahrnuty do projektu plánování sociálních služeb 
 
Aktivita:  KPVP byl vydán v elektronické i tištěné podobě v předchozích letech. Elektronická 
podoba je dostupná na sociálním portále Jihočeského kraje a je přístupná pro osoby se 
zrakovým postižením.  

 
Vyhodnocení:  Splněno v předchozích letech. 
 
2.5 Průběžně zveřejňovat informace týkající se problematiky OZP na webových stránkách 
Jihočeského kraje, v tisku nebo v regionálních médiích.  
Odpovědnost:  odbor kanceláře hejtmana 
Termín:  průběžně 
Náklady:  bez nároku na rozpočet kraje 
 
Aktivita: Informace týkající se problematiky OZP jsou zveřejňovány bez zbytečného odkladu 
jak na homepage portálu www.kraj-jihocesky.cz v sekci „Aktuality“, která slouží především pro 
zveřejňování tiskových zpráv, tak v menu pro tento typ informace určených – tedy v menu 
Odboru zdravotnictví a následně v menu „Informace“ a „Občan a úřady“. V období pandemie 
covid-19 byla zřízena speciální menu, která se týkají pouze této problematiky. Veškerý 
audiovizuální obsah prezentovaný na webových stránkách Jihočeského kraje je titulkován 
službou YouTube titulky. Veškeré aktuální informace jsou vydávány formou tiskových zpráv a 
předávány všem jihočeským médiím. 
 
Vyhodnocení: Plněno průběžně. 

 
 

3. PŘÍSTUPNOST STAVEB A TURISTICKÝCH CÍLŮ 
Oblast přístupnosti staveb navazuje na článek 9 Úmluvy - Přístupnost, který se obecně věnuje 
zajištění nezávislého a plného zapojení osob se zdravotním postižením do všech oblastí života 
společnosti, především za pomoci odstraňování překážek a bariér bránících přístupnosti budov, 
dopravy, informací a informačních technologií. 
 
Cíle: 
• Nastavit a realizovat opatření, která by měla napomoci odstranit stávající a předcházet 

vzniku nových technických bariér v rámci předmětné části veřejné infrastruktury. 
• Zlepšit přístupnost objektů občanského vybavení a nemovitých kulturních památek 

http://www.kraj-jihocesky.cz/


v majetku kraje a objektů občanského vybavení, v nichž sídlí krajem zřizované 
organizace, a to do té míry, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení 
přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

• Podporovat bezbariérovost a přístupnost turistických cílů a tras v Jihočeském kraji pro 
osoby se zdravotním postižením. 

• Zvýšit kvalitu rozhodovacích procesů orgánů státní správy a samosprávy s důrazem na 
dodržování legislativy v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb při povolování staveb 
užívaných veřejností tak, aby byly důsledně respektovány principy bezbariérové 
přístupnosti zakotvené v právním řádu ČR. 

• Posílit prostřednictvím odborných konzultačních aktivit pro oblast bezbariérového 
užívání staveb principy vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 
kteří jsou z důvodu svého zdravotního postižení a v důsledku bariérového prostředí 
ohroženi sociální exkluzí. 

• Poskytovat pomoc osobám se zdravotním postižením s úpravou prostředí tak, aby bylo 
možné jeho bezbariérové užívání (zejména při zpracování návrhů technických řešení při 
bezbariérových úpravách bytů). 

• Zajistit osobám se zdravotním postižením přístupnost kvalitního bezbariérového 
sociálního zázemí v rámci veřejně přístupných staveb a zařízení. 

 
Opatření: 
3.1 Zajistit metodickou, konzultační a koordinační činnost pro stavebníky, projektanty, 
pracovníky stavebních úřadů, místních samospráv a veřejnost v oblasti přístupnosti staveb pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na území kraje ve všech oblastech života, 
a to prostřednictvím opakovaného školení pracovníků stavebních úřadů nižších stupňů 
a místních samospráv zaměřeného na problematiku bezbariérového užívání staveb. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Termín:  průběžně 
Náklady:  v rámci finančních prostředků odboru 

 
Aktivita: Oddělení stavebního řádu OREG se v kontrolní činnosti přenesené působnosti 
vztahující se k obecním stavebním úřadům mimo jiné zabývá kontrolou aplikace ustanovení 
vyhlášky 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Stavební úřady rozpracovávají konkrétní požadavky této vyhlášky do podmínek vydávaných 
rozhodnutí. V případě potřeby je vyžádána součinnost odborného poradce (NIPI). Žádné 
konkrétní školení ve znění daného opatření se v roce 2021 nekonalo. 

Vyhodnocení:  Nesplněno. 
 
3.2 Metodicky podporovat zapojení měst a obcí na území Jihočeského kraje do „Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny“ a informovat o dalších aktuálních možnostech 
získání finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených na zajištění přístupnosti staveb, 
zejména budov obecních a městských úřadů, pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Termín:  průběžně 
Náklady:  10 000 Kč – ročně 
 



Aktivita: V roce 2021 byly obce v Jihočeském kraji informovány o možnosti využít II. kolo výzvy 
k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2022 v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. Zároveň byly informovány o možnosti konzultací pro 
předkladatele záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobilita 
pro všechny. 

 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
3.3 Pokračovat v dotačním programu Jihočeského kraje zaměřeném na podporu odstraňování 
bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných 
prostranstvích s cílem zajišťovat přístupnost osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace; v případě možnosti využít k tomuto účelu prostředky ze strukturálních fondů EU. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: odbor evropských záležitostí 
Termín:  2018 – 2021 
Náklady:  2 000 000 Kč ročně 

 
Aktivita: Žádná. Tento dotační program nebyl v roce 2021 schválen. 
 
Vyhodnocení: Nesplněno.  
  
3.4 Vytvořený seznam s vyhodnocením budov škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
z hlediska přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 1x ročně 
aktualizovat. 
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  1x ročně po dobu realizace KPVP 
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 
Aktivita: Dokumenty „Přístupnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem: 
Celkový přehled“ a „Přístupnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem: hlavní 
budova“ zveřejněné na webových stránkách Jihočeského kraje byly v roce 2021 aktualizovány. 

 
Vyhodnocení: Splněno. 

 
3.5 Postupně zpřístupňovat budovy kulturních institucí zřizovaných krajem z hlediska 
přístupnosti pro OZP. Informace o přístupnosti zveřejňovat na webových stránkách těchto 
institucí. 
Odpovědnost:  odbor kultury a památkové péče 
Termín:  průběžně 
Náklady:  podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita: V roce 2021 došlo u kulturního zařízení zřizovaného Jihočeským krajem – Jihočeská 
vědecká knihovna v Českých Budějovicích k monitorování bezbariérového prostředí 
prostřednictvím NIPI ČR (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, o.p.s.) dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů, o. s. Kulturní organizace zřizované 
krajem jsou detailně vyhodnoceny na portálu www.mapybezbarier.cz dle metodiky Pražské 
organizace vozíčkářů, o.s. Na portálu www.vozejkmap.cz, kde jsou objekty hodnoceny 



samotnými OZP dle stanovených kritérií, jsou k dispozici informace o několika organizacích. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
3.6 Na všech budovách ve vlastnictví kraje (kde se dá předpokládat pohyb nevidomých 
a neslyšících osob) posoudit potřebnost instalace informačního systému pro neslyšící 
a akustické signalizace u vchodu a případně plošné instalace zvukových a hlasových 
informačních a navigačních majáčků (OHM). 
Odpovědnost:  odbor hospodářské a majetkové správy 
Spolupráce: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, 
 organizace sdružující OZP 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  dle konkrétní specifikace 
 
Aktivita: V době platnosti daného KPVP byla posouzena potřebnost instalace zvukových 
a hlasových informačních a navigačních majáčků (OHM), avšak k realizaci nedošlo. 
 
Vyhodnocení: Nesplněno. 
Doporučení: 
Vzhledem k nezbytnosti informačního systému pro neslyšící a akustické signalizace u vchodu 
a plošné instalace zvukových a hlasových informačních a navigačních majáčků pro nevidomé – 
pro usnadnění jejich pohybu a orientace  - realizovat instalaci zařízení dle existujícího 
posouzení potřebnosti. 
 
3.7 Zajistit vyhodnocení zdravotnických zařízení zřizovaných a založených krajem z hlediska 
přístupnosti budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a zjištěné nedostatky 
bránící pohybu a orientaci zdravotně postižených postupně odstraňovat. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: odbor zdravotnictví 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  dle finančních možností kraje 
 
Aktivita: Žádná. Realizaci aktivity výrazně omezila epidemie covid-19, ve které hlavní úkoly 
jihočeského zdravotnictví byly v plnění opatření přijatých v souvislosti s epidemií. 
  
Vyhodnocení: Nesplněno. 

 
3.8 Podpořit realizaci projektu Euroklíč na území Jihočeského kraje. Uspořádat informační 
seminář pro zástupce samospráv na úrovni ORP o projektu Euroklíč. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  10 000 Kč 
 
Aktivita: Informační seminář pro zástupce samospráv na úrovni ORP o projektu Euroklíč   byl 
realizován v roce 2019. 
Vyhodnocení: Splněno 

 



3.9 Zajistit zpracování seznamu veřejně přístupných míst vhodných pro instalaci eurozámků na 
území Jihočeského kraje a po projednání v PS pro OZP jej předložit s žádostí o podporu 
Jihočeskému kraji. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: NRZP ČR, PS pro OZP 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  40 000 Kč 
 
Aktivita: V roce 2021 proběhla aktualizace seznamu veřejně přístupných míst vhodných pro 
instalaci eurozámků (pro rok 2021). 

 
Vyhodnocení: Splněno. 

 
3.10 Finančně podpořit instalaci eurozámků na veřejně přístupných zařízeních v kraji dle 
předloženého návrhu a nákup euroklíčů. 
Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: NRZP ČR 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  80 000 Kč ročně 
 
Aktivita: V roce 2021 byl realizován nákup a následná instalace 2 eurozámků a 10 euroklíčů. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  

 
3.11 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími OZP a dalšími partnery mapovat bezbariérové 
trasy a atraktivity cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, které jsou primárně v majetku 
Jihočeského kraje, a výstupy z mapování zveřejňovat na turistickém portálu (turistických 
portálech). 
Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: NIPI ČR, NRZP Jihočeského kraje 
Termín:   průběžně  
Náklady:  40 000 Kč ročně 
 
Aktivita: Bylo zrealizováno monitorování  bezbariérové přístupnosti staveb kulturních zařízení 
zřizovaných Jihočeským krajem dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů, o.s. Cílem 
provedené analýzy a vyhodnocení z hlediska přístupnosti budov pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace bylo co nejpodrobněji zmapovat jednotlivé organizace 
zřizované krajem a zjištěné nedostatky bránící pohybu a orientaci zdravotně postižených 
postupně odstraňovat. Druhou částí výstupů bylo označení objektu dle metodiky POV a krátká 
informace k přístupnosti objektu. Realizaci zajistilo NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. V roce 
2021 proběhla čtvrtá etapa monitorování.  Analyzované objekty:  Jihočeská vědecká knihovna 

 
Vyhodnocení: Splněno. 

 
3.12 Podpořit síť místních konzultačních středisek v rámci všech okresů Jihočeského kraje pro 
bezbariérovou přístupnost. Jejich prostřednictvím jsou poskytovány odborné konzultace 
a vydávána metodická stanoviska k problematice bezbariérového užívání staveb pro účely 



správních řízení o povolení staveb a poskytováno poradenství osobám se zdravotním 
postižením o možnostech a podmínkách bezbariérového užívání staveb včetně bezbariérových 
úprav bytů. 
Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: NIPI ČR 
Termín:   2018 - 2021 
Náklady:  180 000 Kč ročně 
 
Aktivita: Z prostředků Jihočeského kraje pro rok 2021 byla poskytnuta neinvestiční dotace pro 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ve výši 100 000,- Kč. O tuto částku organizace požádala. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
 
4. DOPRAVA  
Dopravní systémy umožňují přesun osob za nejrůznějšími cíli a jsou důležitým faktorem při 
naplňování lidských potřeb. Mít možnost cestovat znamená pro OZP využívat zdroje a služby 
společenského prostředí. Cestování do školy, do zaměstnání, za kulturou, sportem, poznáním 
 a jinými aktivitami může významně přispět k vyrovnávání příležitostí. Kvalitní doprava musí 
však splňovat požadavky na přístupnost pro všechny typy zdravotního postižení. Odstranění 
bariér v dopravě je nejen podporou osob se zdravotním postižením, ale je přínosem také pro 
občany obecně.  
Oblast přístupnosti dopravy navazuje na článek 9 Úmluvy (viz text v oblasti Přístupnost staveb 
a turistických cílů). 
 
Cíle: 

• Zpřístupnit veřejnou dopravu a další dopravní služby pro osoby se zdravotním 
postižením.  

• Posílit komunikační dovednosti a zlepšení přístupu řidičů linkové osobní dopravy 
 a pracovníků veřejné drážní dopravy, kteří zajišťují dopravní obslužnost v kraji, vůči 
osobám se zdravotním postižením při přepravě. 

• K budování bezbariérových tras využívat Národní rozvojový program mobility pro 
všechny, díky kterému má být zajištěno pokračování finanční podpory záměrů 
komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích předkládaných v rámci tohoto 
programu. 
 

Opatření  
4.1 Metodicky podporovat zapojení obcí na území Jihočeského kraje do „Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny“, za účelem zpřístupnění dopravní infrastruktury 
osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Informovat ve spolupráci s NRZP ČR 
o případných změnách v dokumentu „Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny“. 
 
Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 
Spolupráce: odbor dopravy a silničního hospodářství, NRZP ČR a Vládní výbor pro  

zdravotně postižené občany 
Termín:  průběžně 



Náklady:         bez dopadu na rozpočet kraje 
 

Aktivita: V roce 2021 byly obce v Jihočeském kraji informovány o možnosti využít II. kolo výzvy 
(cílem je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích) 
 k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2022 v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. Zároveň byly informovány o možnosti konzultací pro 
předkladatele záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobilita 
pro všechny.  
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
4.2 Při zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (uzavírání nových smluv s dopravci) 
důsledně zohledňovat bezbariérovost nových prostředků veřejné dopravy a zvyšovat podíl 
bezbariérových železničních vozů a autobusů na zajištění veřejné dopravy kraje.  
Při veřejných zakázkách na zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (v režimu veřejné 
služby), bude jedním z hodnotících kritérií splnění podmínky bezbariérového užívání 
dopravních prostředků. 
Odpovědnost:    odbor dopravy a silničního hospodářství  
Termín:      průběžně 
Náklady:         dle rozpočtu na dopravní obslužnost kraje 
 
Aktivita: Bezbariérovost prostředků veřejné dopravy je zakotvena ve smlouvách o veřejných 
službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou i ve smlouvách o veřejných 
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 
Jihočeského kraje. 

 
Vyhodnocení: Splněno. 

 
4.3 Zachovat dotační program kraje “Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních 
komunikacích“, jehož cílem je mimo jiné zřízení bezbariérových přechodů pro chodce 
a zvýšení jejich bezpečnosti. 
Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor evropských záležitostí 
Termín:        průběžně 
Náklady:  dle rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita:  V roce 2021 nebyl tento dotační program vypsán. 
 
Vyhodnocení: Nesplněno.  

 
4.4 Pokračovat v dotačním programu kraje zaměřeném na podporu stavebních úprav 
technického vybavení autobusových zastávek a železničních stanic umožňujících využití 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (bude možné pro 
spolufinancování projektů podpořených z „Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny“). 
Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství 
Termín:       2018 - 2021 



Náklady:  750 000 Kč  
 
Aktivita:  V roce 2021 nebyl odborem dopravy a silničního hospodářství realizován žádný výše 
uvedený program. 
 
Vyhodnocení: Nesplněno.  
 
4.5 Nadále distribuovat smluvním dopravcům informační publikaci zaměřenou na základní 
zásady a pravidla přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi, a to včetně 
uvedení jejich práv ve vztahu k přepravě v prostředcích hromadné dopravy. 
Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství 
Termín:   2018 – 2019 
Náklady:  bez nároku na rozpočet kraje 
 
Aktivita:  Realizováno v období 2018-2019. 
 
Vyhodnocení:  Bylo splněno již ve stanoveném termínu.  
 
 
5. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ  
Tato část navazuje na článek 24 Úmluvy - Vzdělávání, který se týká práva na vzdělání bez 
diskriminace a na základě rovných příležitostí, což znamená podporovat inkluzivní vzdělávání, 
poskytovat přiměřenou úpravu a pomoc dle individuálních potřeb, aby osoby se zdravotním 
postižením mohly plně rozvíjet svůj potenciál, nadání, kreativitu a účinně se tak zapojily do 
života ve společnosti. 
 
Cíle: 

• Podporovat zlepšení přístupnosti vzdělávání žákům a studentům se zdravotním 
postižením ve školách v hlavním vzdělávacím proudu. 

• Podporovat rozvoj školských poradenských zařízení v Jihočeském kraji. 
• Pokračovat ve spolupráci a vzájemné informovanosti a komunikaci mezi různými typy 

poradenských a podpůrných zařízení a organizací poskytujících služby dětem, žákům 
a studentům se zdravotním postižením za účelem koordinace a zkvalitnění 
poskytovaných služeb a zefektivnění vynaložených nákladů. 

 
Opatření 
5.1 Zachovat stávající dotační program „Podpora školství“, jehož opatření č. 1 je zaměřeno na 
budování bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. 
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  průběžně 
Náklady:  dle rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita: Prostředky na vybudování bezbariérových vstupů mohou školy aktuálně získat z IROP 
– integrované projekty IPRÚ a CLLD. Jihočeský kraj se rozhodl opatření č. 1 zrušit a nahradit 
novým upraveným opatřením zaměřeným na vytváření potřebných materiálních podmínek pro 
zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků, podporu polytechnického vzdělávání a zajištění 
bezpečného a úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc 



obyvatel. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
5.2 Podporovat speciálně pedagogická centra zřizovaná krajem např. formou modernizace 
vybavení pomůckami a diagnostickými nástroji.  
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  průběžně 
Náklady:  dle rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita: V roce 2021 nebyla Krajským úřadem přijata žádná žádost o podporu ze strany 
krajem zřizovaného speciálně pedagogického centra. Z uvedeného důvodu nebyla zřizovaná 
SPC podpořena.  

 
Vyhodnocení: Opatření 5.2 nesplněno z objektivních důvodů. 

 
5.3 Poskytovat ředitelům a pedagogům škol hlavního vzdělávacího proudu odbornou, 
metodickou a finanční podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry. 
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  průběžně  
Náklady:  čerpání z prostředků státního rozpočtu a ESF 
 
Aktivita: S řediteli škol a školských zařízení jsou pravidelně organizovány porady v jednotlivých 
okresech. V rámci spolupráce je ředitelům, poskytována podpora a informace i v rámci 
výkaznictví a rejstříku škol. Z důvodu epidemiologické situace se v roce 2021 tyto porady 
uskutečnily distanční formou. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  

 
5.4 Pokračovat v pravidelných pracovních jednáních zástupců různých typů poradenských 
a podpůrných zařízení a organizací (speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické 
poradny, raná péče, poradny pro osoby se zdravotním postižením apod.). 
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sociálních věcí 
Termín:  2x po dobu trvání KPVP 
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 
 
Aktivita: V průběhu trvání KPVP se realizovalo pracovní jednání pouze jednou (1. 4. 2019). 
Druhá schůzka, která byla plánovaná na podzim 2020, se vzhledem k epidemiologické situaci 
neuskutečnila. 
 
Vyhodnocení: Opatření 5.4 nesplněno. Pro realizaci druhého setkání nebyl využit ani náhradní 
termín. Epidemiologické souvislosti umožňovali realizaci online formou. Pozn. Celkově za 
období trvání KPVP je opatření splněno částečně. 
 
 
6. ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE  



Tato oblast navazuje na článek č. 25 Úmluvy - Zdraví, kde se hovoří o tom, že osoby se 
zdravotním postižením mají právo na dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví bez diskriminace 
a na přístup ke zdravotním službám ve stejném rozsahu a kvalitě jako ostatní občané. Zároveň 
je třeba rozvíjet takové zdravotní služby, které osoby se zdravotním postižením potřebují 
s ohledem na své postižení. 
 
Cíle: 

• Rozvíjet kvalitu služeb v oblasti psychosociální podpory. 
• Zvýšit komunikační dovednosti lékařů a dalších zdravotnických pracovníků vůči 

osobám se zdravotním postižením. 
• Posílit součinnost poskytovatelů zdravotních služeb založených nebo zřizovaných 

krajem s poskytovateli sociálních služeb a nalézt systémové řešení předávání 
informací o nabídkách vhodných sociálních služeb pacientům. 

• Podporovat aktivity napomáhající k udržení zdravotního stavu a setrvání těžce 
zdravotně postižených občanů v přirozeném prostředí. 

• Zvýšit povědomí pacientů se zdravotním postižením o jejich právech ve vztahu 
k poskytovatelům zdravotních služeb. 

 
Opatření 
6.1 V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně podporovat dobrovolnická centra zajišťující 
dobrovolnickou psychosociální podporu a nestátní neziskové organizace zajišťující 
profesionální služby v oblasti psychosociální podpory. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí, odbor evropských záležitostí 
Spolupráce: odbor zdravotnictví 
Termín:  průběžně 
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační 

program (4 500 000 Kč) 
S ohledem na přijatá vládní opatření v souvislosti s epidemií způsobenou novým typem 
koronaviru SARS-CoV-2 a nemocní Covid-19 byla realizace aktivit v roce 2021 značně 
utlumena a omezena. Jihočeský kraj, odbor zdravotnictví KÚ JčK, byl jedním ze stěžejních 
odborů při plnění úkolů a opatření vyplývajících v boji s pandemií v kraji. Stěžejním úkolem 
v roce 2021 bylo zajistit zdravotní systém a udržet poskytování zdravotních služeb 
obyvatelům kraje (personální kapacity nemocnic, přístrojové vybavení k podpoře dýchání, 
lůžkové kapacity, testování obyvatel, očkování, opatření spojená s krizovým stavem) 
a v neposlední řadě udržení dalších bezprostředně navazujících služeb infrastruktury 
nezbytné pro chod Jihočeského kraje. 
 
Aktivita: V gesci odboru sociálních věcí byl pro rok 2021 vyhlášen dotační program „Podpora 
služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ s alokací 6,5 mil. Kč, 
který ve svém Opatření č. 4 „Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb 
a nemocnicích“ umožnil žadatelům realizaci projektů dobrovolnictví v jihočeských 
nemocnicích. Nemocnice mohly být rovněž žadateli o dotaci. Odbor zdravotnictví byl 
spolupracujícím odborem v realizaci tohoto opatření. 
 
Vyhodnocení: Splněno. 



6.2 Zachovat stávající dotační program „Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně 
nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“. 
Odpovědnost:  odbor zdravotnictví, odbor evropských záležitostí 
Termín:  průběžně 
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační 

program  
(1 300 000 Kč) 

 
Aktivita: Opatření bylo zahrnuto do dotačního programu pro rok 2021 pod názvem „Podpora 
paliativní péče v Jihočeském kraji“ s alokací ve výši 3,6 mil. Kč. Dotační program umožnil 
předkládat žádosti poskytovatelů zdravotních služeb. Podpořeny byly projekty zaměřené na 
oblast péče o nevyléčitelně nemocné, tedy oblast paliativní a hospicové péče zahrnující 
i podporu rodin a pečujících. Dotační program podpořil opatřením č. 1 činnosti 
multidisciplinárního týmu mobilní specializované paliativní péče (domácího hospice), 
opatřením č. 2 podpořil vzdělávání v oblasti paliativní a hospicové péče. V rámci Koncepce 
paliativní péče Jčk byla realizována také ekonomická opatření, konkrétně na financování 
služby poskytl Jihočeský kraj mobilním týmům dar v celkové výši 1 150 tis. Kč určený na 
dofinancování zdravotního spektra péče. Další aktivitou Koncepce bylo jednání Jihočeského 
kraje s VZP ČR, jehož výsledkem bylo navýšení úhrad za agregovaný výkon pro poskytovatele 
mobilní specializované péče v ČR, a to od roku 2021.  
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
6.3 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími OZP zjistit možnosti vzdělávacích programů 
a v případě zájmu ze strany krajem zřizovaných a zakládaných organizací vytvořit a realizovat 
vzdělávací program určený pro zdravotnické pracovníky. 
Odpovědnost:  odbor zdravotnictví 
Spolupráce:  NRZP Jihočeského kraje, organizace sdružující OZP 
Termín:  2018 - 2019 
Náklady:  30 000 Kč 
 
Aktivita: V roce 2021 nebylo toto opatření realizováno. Opatření 6.3 bylo naplněno v letech 
2018–2019. Celkové náklady tohoto opatření byly ve výši 51 270 Kč. Aktivity byly epidemií 
koronaviru omezeny. 

 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
6.4 Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou 
veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zvyšovat informovanost občanů se 
zdravotním postižením o jejich právech a povinnostech při poskytování zdravotních služeb.  
Odpovědnost:  odbor zdravotnictví 
Spolupráce:  NRZP Jihočeského kraje, organizace sdružující OZP 
Termín:  2018 - 2019 
Náklady:   50 000 Kč 
 
Aktivita: V roce 2021 nebylo toto opatření realizováno. Opatření 6.4 bylo naplněno v letech 
2018–2019. Celkové náklady opatření 6.4 byly ve výši 15 324 Kč. 



Vyhodnocení: Splněno.  
 
6.5 Pokračovat ve zprostředkování komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb 
založenými nebo zřizovanými krajem a poskytovateli sociálních služeb s cílem nalézt 
systémové řešení předávání informací o nabídkách vhodných sociálních služeb pacientům. 
Odpovědnost:  odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí 
Termín:  průběžně 
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 
 
Aktivita: Poskytovatelé zdravotních služeb mají k dispozici v tištěné a elektronické podobě 
katalog „Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji“ a „Určitě si poradíte“. Uvedené 
dokumenty a aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na webových stránkách 
Jihočeského kraje a na Sociálním portálu Jihočeského kraje. Poskytovatelé mohou využít také 
aktuální informace o sociálních službách dostupné na webových stránkách MPSV.  

 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
6.6 V rámci dotačního řízení podpora sociálně zdravotních aktivit podporovat organizace 
a projekty zaměřené na problematiku osob se zdravotním postižením, např. rehabilitace, 
rekondiční pobyty apod.  
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí 
Spolupráce: odbor zdravotnictví 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  150 000 Kč ročně  
 
Aktivita: V gesci odboru sociálních věcí byl na rok 2021 vyhlášen dotační program „Podpora 
služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ s alokací 6 500 000 Kč. 
Program ve svém Opatření č. 1 podpořil sociálně zdravotní aktivity, které napomohly 
a podpořily aktivity pro neformálně pečující osoby o člena rodiny se zdravotním postižením, 
dále Opatřením č. 5 podpořil svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením, seniorů 
a sdružení pacientů vedoucí k jejich sociálnímu začleňování. Odbor zdravotnictví byl 
spolupracujícím odborem v realizaci tohoto opatření. 

 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
6.7 V případě legislativní úpravy týkající se vzniku center řešících problematiku duševního 
zdraví podporovat v Jihočeském kraji projekty řešící problematiku duševního zdraví a rozvoj 
komunitních služeb pro duševně nemocné. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor evropských záležitostí 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  dle finančních možností kraje 
 
Aktivita: V souladu se schválenou Koncepcí péče o osoby s duševním onemocněním 
v Jihočeském kraji byly implementovány a naplňovány opatření a aktivity k podpoře 
zkvalitnění zdravotní i sociální péče o osoby s duševním onemocněním. Byla zřízena 
koordinační skupina, která se v rámci pravidelných schůzek (á 2 měsíce) podílela na nastavení 
systému péče o osoby s duševním onemocněním v kraji, na rozvoji center duševního zdraví 



a komunitních služeb. Jihočeský kraj realizoval v rámci reformy psychiatrické péče na 
republikové úrovni projekty MZ ČR viz projekt Deinstitucionalizace a zapojil příspěvkové 
organizace kraje – Psychiatrické léčebny Lnáře do transformačních plánů. V současnosti v JčK 
poskytují zdravotně sociální služby 2 CDZ ve Strakonicích a v Táboře. V rámci Českých 
Budějovic je Fokusem České Budějovice vytvářen MDT. JčK naplňoval národní strategii péče 
o duševní zdraví také tím, že podal žádost na udržení financování sociálních služeb v rámci CDZ 
do dotačního programu MZ ČR na rok 2022 a zřídil pozici koordinátora péče o duševní zdraví. 
V rámci reformy psychiatrické péče bylo pokračováno v aktivitách na poli péče o duševní 
zdraví, primárně skupin SMI, rozběhly se skupiny týkající se duševního zdraví dětí a oblasti 
gerontopsychiatrie.  

 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
6.8 V rámci dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách,“ podporovat půjčovny kompenzačních a dalších pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí, odbor evropských záležitostí 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  dle finančních možností kraje 
 
Aktivita: Podpora půjčoven kompenzačních a dalších pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením nebyla zakomponována do dotačních programů Jihočeského kraje. 

 
Vyhodnocení: Nesplněno. 
 
6.9 Vytvořené informační materiály zaměřené na práva pacientů v obsahově a formálně 
adaptovaných variantách odpovídajících specifickým nárokům jednotlivých skupin osob se 
zdravotním postižením aktualizovat dle potřeb. 
Odpovědnost:  odbor zdravotnictví 
Spolupráce:  organizace sdružující osoby se zdravotním postižením 
Termín:   2018 - 2021 
Náklady:  30 000 Kč 
 
Aktivita: Nevznikla potřeba aktualizace stávajících informačních materiálů. 
 
Vyhodnocení: Nehodnoceno, nevznikla potřeba aktualizovat uvedené informační materiály. 
 
 
7. ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
Tato oblast je zmíněna v článku č. 27 Úmluvy věnujícím se tématu Práce a zaměstnávání. Týká 
se především zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení ve všech otázkách spojených 
se zaměstnáváním. Tento článek také vyzdvihuje důležitost odborného a profesního 
poradenství a služeb zprostředkování práce. Poukazuje na to, že podporováno by mělo být jak 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v soukromém sektoru, tak i příležitosti 
k samostatné výdělečné činnosti. 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (včetně osob s těžším zdravotním postižením) 
na otevřeném trhu práce je přirozenou a běžnou součástí trhu práce za podpory poskytované 



nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a sociálními službami zaměřenými na návrat na trh 
práce. 
 
Cíl:  

• V pozici zaměstnavatele dosáhnout na krajském úřadu hranice 4% povinného podílu 
zaměstnanců se zdravotním postižením daného zákonem č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve zřizovaných organizacích pak dosáhnout navýšení procentuálního 
zastoupení zaměstnanců se zdravotním postižením oproti současnému stavu.  

 
Opatření  
7.1 Vhodnou personální politikou naplňovat povinný podíl 4 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením na krajském úřadu.  
V případech, kdy není možné objektivně zaměstnat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním 
postižením, preferovat náhradní plnění podle § 81 odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 
než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří 
jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům 
nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami 
samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek 
těmto osobám. 
Odpovědnost:  odbor kanceláře ředitele  
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 
 
Aktivita: : Průměrný přepočtený  počet zaměstnanců krajského úřadu byl za rok 2021 520,97 
osob, z toho průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců KÚ se zdravotním postižením (ZP) 
činil 12,24 (k 31. 12. 2021 byl fyzický počet 13 zaměstnanců se ZP). Jelikož dle celkového počtu  
zaměstnanců je  povinný podíl plnění osob se zdravotním postižením (4%) 20,83 osob,  nebylo 
povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením  v loňském roce  na krajském úřadu 
dosaženo.  
V roce 2021 bylo na krajském úřadu ke splnění povinného podílu zaměstnanců se ZP použito 
náhradní plnění odebráním výrobků a služeb od dodavatelů. Přepočtená hodnota je 20,86, tj. 
celkem plnění povinného podílu osob se ZP ve výši 33,10 osob.  
V roce 2021 nebylo povinného podílu zaměstnanců se ZP na krajském úřadu dosaženo, ale byl 
překročen povinný podíl zaměstnanců se ZP díky náhradnímu plnění. 

 
Vyhodnocení: Splněno.  

 
7.2 Instruovat a motivovat zřizované organizace KÚ k navýšení současného podílu 
zaměstnanců se zdravotním postižením v rámci možností daných charakterem pracoviště 
a počtem pracovníků s odpovídající kvalifikací na trhu práce. 
Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství 
   odbor kancelář hejtmana 
   odbor kultury a památkové péče 
   odbor sociálních věcí  

odbor zdravotnictví 
   odbor školství, mládeže a tělovýchovy 



Termín:  průběžně 
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 
 
Aktivita: Zřizované organizace se problematikou zaměstnávání OZP zabývají a snaží se dle 
zákona a charakteru pracoviště povinnost zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZP 
naplňovat, případně naplňují tuto povinnost náhradním plněním. V některých případech 
povinný podíl zaměstnanců se ZP překračují či zaměstnávají OZP, aniž jim tato povinnost 
vzniká. Odbory krajského úřadu, do jejichž gesce zřizované organizace patří, mají o dodržování 
příslušné legislativy přehled a o problematiku se zajímají. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  

 
 

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
Oblast problematiky sociálních služeb je přednostně řešena ve Střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb, v KPVP jsou upraveny jen dílčí otázky této problematiky. 
Tato oblast navazuje na čl. 28 Úmluvy – Přiměřená životní úroveň a sociální ochrana, jež 
deklaruje právo na přiměřenou životní úroveň, sociální ochranu, přístup ke službám, 
pomůckám, bydlení, dávkám důchodového systému, pomoci ze strany státu v případě hmotné 
nouze apod., a článek č. 19 – Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti, který zakládá 
rovné právo všech osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby 
na rovnoprávném základě s ostatními. Tyto osoby mají právo zvolit si místo pobytu, kde 
a s kým budou žít, nejsou nuceny žít ve specifickém prostředí, mají přístup ke službám 
poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním 
službám. 
 
Cíle: 

• Prioritně podporovat sociální služby, které umožní osobám se zdravotním postižením 
setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zejména služby osobní asistence. 

• Podporovat neformální pečovatele o závislé osoby se zdravotním postižením. 
• Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, zlepšit jejich 

dostupnost, podpořit jejich systematický rozvoj a napomoci zvýšení jejich kvality. 
• Nastavovat a optimalizovat krajskou síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením, která odpovídá zjištěné potřebnosti a finančním možnostem kraje.  
• Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních pomůcek 

a souvisejících základních servisních a doplňkových služeb na území kraje. 
• Zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením v sociální problematice.  

 
Opatření 
8.1 Pokračovat ve financování dotačních titulů zaměřených na zlepšení dostupnosti, podporu 
rozvoje a zvýšení kvality sociálních služeb na území kraje, které umožní OZP setrvat co nejdéle 
v jejich přirozeném prostředí. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí  
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  dle finančních možností kraje  
 
Aktivita: V hodnoceném období byly opakovaně vyhlašovány Krajským úřadem Jihočeského 



kraje dotační programy, které napomáhají zachování běžného způsobu života osob se 
zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí. Tyto dotační tituly byly realizovány 
v průběhu celého sledovaného období. V rámci podpory služeb nedefinovaných v zákoně 
108/2006 Sb. o sociálních službách bylo realizováno opatření č. 5 – Podpora svépomocných 
aktivit/ podpůrných programů dlouhodobého charakteru zdravotně postižených a seniorů. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  

 
8.2 Zachovat stávající dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách“, a objem vyčleněných finančních prostředků. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí  
Termín:   2018 - 2021 
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační 

program (4 500 000 Kč)  
 
Aktivita: V roce 2021 byl vyhlášen dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 
108/2006 Sb. o sociálních službách ve výši 6 500 000 Kč.  
 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
8.3 Podporovat projekty a aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, tj. využívání 
respitních služeb, edukace v oblasti péče o osobu blízkou (pečující nemají často povědomí 
o možnostech, které mohou využít, včetně praktických ukázek manipulace s ležícím 
pacientem), prevence syndromu vyhoření, duševní hygieny pečujících osob apod.  
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí  
Termín:   2018 – 2021 (průběžně) 
Náklady:  v rámci dotačního programu kraje a podporou projektů EU 
 
Aktivita: Odborem sociálních věcí byl pro rok 2021 vyhlášen dotační program „Podpora služeb 
nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách ve výši 6 500 000 Kč. V opatření 
č. 1 – Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, byly podporovány mimo jiné aktivity pro neformálně pečující osoby o člena rodiny 
se zdravotním postižením a aktivity organizací na podporu neformálně pečujících osob.  
 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
8.4 Aktualizovat vhodnou formou informace o existující síti půjčoven kompenzačních pomůcek 
pro OZP, rozsah nabízeného sortimentu a nabídku jejich základních servisních a dalších 
doplňkových služeb na území kraje. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí  
Spolupráce: poskytovatelé sociálních služeb a organizace sdružující OZP 
Termín:  průběžně 
Náklady:  bez nároku na finanční prostředky kraje 
 
Aktivita: Seznam půjčoven je zveřejněn na sociálním portálu Jihočeského kraje s možností 
zasílat aktualizace KÚ OSOV. 
 



Vyhodnocení: Splněno.  
 
8.5 Pro zvýšení informovanosti osob se zdravotním postižením v sociální oblasti využívat 
sociální portál dostupný na webových stránkách Jihočeského kraje. 
Odpovědnost:  odbor sociálních věcí 
Termín:  průběžně 
Náklady:  bez finančních nákladů 
 
Aktivita: Sociální portál je průběžně aktualizován na webových stránkách Jihočeského kraje. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
 
9. PŘÍSTUP KE KULTURNÍMU DĚDICTVÍ A ÚČAST NA KULTURNÍM ŽIVOTĚ A SPORTU  
Touto oblastí se zaobírá článek 30 Úmluvy - Účast na kulturním životě, rekreace, volný čas 
a sport, deklaruje právo osob se zdravotním postižením účastnit se kulturního života, mít 
přístup ke kulturním materiálům, k televizním programům, filmům, divadelním a jiným 
představením, mít přístup na místa určená pro kulturní aktivity, jako jsou divadla, muzea, kina, 
knihovny, služby pro turisty, a to v co nejvyšší možné míře také do historických památek a na 
místa národního kulturního dědictví. 
 
Cíle: 

• Podpořit možnosti aktivního zapojení osob se zdravotním postižením do kulturního 
života v rámci zájmového vzdělávání a zájmových činností. 

• Podpořit rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizovaných aktivit osob se 
zdravotním postižením v rámci zájmového vzdělávání a zájmových činností.  

• Zlepšit možnosti zapojení osob se zdravotním postižením do pohybových a sportovních 
aktivit.  

 
Opatření 
9.1 Vytvořit a průběžně realizovat systém sběru informací o přístupnosti sportovních zařízení 
v Jihočeském kraji pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím České unie sportu, 
získané informace zpracovávat a výstupy průběžně zveřejňovat.  
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  průběžně  
Náklady:  dle zjištěného stavu 
 
Aktivita: Databáze je dokončena a zveřejněna, viz Informační systém České unie sportu -   
https://iscus.cz. Databáze je průběžně aktualizována. Je přístupná i z webových stránek 
Jihočeského kraje. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
9.2 Pokračovat v rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizovaných aktivit dětí se 
zdravotním postižením v zařízeních pro zájmové vzdělávání zřizovaných krajem. 
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  2018 - 2021 



Náklady:  dle zjištěného stavu 
 
Aktivita: V Domech dětí a mládeže (DDM) probíhají aktivity pro zdravotně postižené. Jedná se 
o aktivity, při kterých jsou zdravotně postižení integrováni, a každý takový jedinec je v případě 
zájmu o konkrétní kroužek či činnost posuzován jednotlivě. Kromě pravidelné zájmové činnosti 
DDM rozvíjejí také svou příležitostnou, osvětovou a táborovou činnost, kdy aktuálně reagují na 
podněty jednotlivých organizací, které pracují s dětmi a dospělými se zdravotním postižením – 
pomáhají např. při organizaci akcí. 

 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
9.3 V rámci dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“ zachovat opatření – 
Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.  
Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  průběžně 
Náklady:  dle rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita: Opatření na aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením zachováno. Alokace 
v roce 2021 činila 200 tis. Kč. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  
 
9.4 Zachovat objem finančních prostředků v opatření „Podpora aktivit sportovců se 
zdravotním postižením“ vypsaném v rámci dotačního programu „Podpora sportu“. 
 Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
 Termín:  2018 - 2021 
 Náklady: dle rozpočtových možností kraje  
 
Aktivita: V dotačním programu na podporu sportu, konkrétně v opatření č. 5: Aktivity 
sportovců se zdravotním postižením byla v roce 2021 alokovaná částka 300 000 Kč. Podpořeno 
bylo celkem 10 žadatelů v plné alokované částce. Dotace se pohybuje v rozmezí 10 000 – 40 
000 Kč na jednu žádost.  

 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
9.5 Při hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z dotačního programu „Podpora 
sportu, opatření Rekonstrukce stávajících sportovišť“ zohlednit záměr projektu spočívající 
v zajištění přístupnosti sportovišť pro osoby se zdravotním postižením. 
Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín:  2018 - 2021 
Náklady:  dle rozpočtových možností kraje 
 
Aktivita: Pro rok 2021 byla v tomto opatření alokovaná částka 25 000 000 Kč. Bylo navrženo 
podpořit celkem 48 projektů a vyčerpat celkovou alokovanou částku. Z těchto 48 projektů byly 
dva projekty, které zahrnovaly zlepšení podmínek pro handicapované. Prvním žadatelem byl 
Sportovní klub Včelná z.s., který zažádal na rekonstrukci vytápění zázemí sportoviště 
a bezbariérový vchod v hlavní budově SK Včelná. Druhým žadatelem byla Tělocvičná jednota 



Sokol Hluboká nad Vltavou s jejich projektem na rekonstrukci sprch a bezbariérový přístup 
(sprchy, WC, přizpůsobení zázemí pro vozíčkáře, nájezdové rampy do budovy, kde trénují 
i hendikepovaní). 
 
Vyhodnocení: Splněno. 
 
9.6 Nadále podporovat v rámci stávajícího dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora 
kultury“ aktivity, které realizují OZP, jsou pro ně organizovány nebo se do nich mohou aktivně 
zapojit. 
Odpovědnost:   odbor kultury a památkové péče, odbor evropských záležitostí 
Termín:   2018 - 2021 
Náklady:   objem max. 10% z celkové alokace  
 
Aktivita: V rámci dotačního programu Podpora kultury bylo podpořeno 24 projektů v celkové 
výši 950 000,- Kč, což činí 9, 5 % z celkové alokace 10 mil. Kč. 
Počet přijatých žádostí: 395 
Počet přijatých žádostí vyhovujících znění daného opatření: 24. 

  
Vyhodnocení: Splněno. 
 

 
10. PARTICIPACE  OBČANŮ  SE ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM  A JEJICH ORGANIZACÍ NA SPRÁVĚ 
VĚCÍ VEŘEJNÝCH 
Článek 29 Úmluvy Účast na politickém a veřejném životě se týká zaručení politických práv, 
především tedy toho, aby se mohly osoby se zdravotním postižením podílet na politickém 
a veřejném životě, ať už prostřednictvím zvolených zástupců nebo možnosti být sám volen. 
Zároveň také tento článek zdůrazňuje právo na to, aby se osoby se zdravotním postižením 
podílely na řízení veřejných záležitostí prostřednictvím nevládních organizací a sdružení 
(spolků).  

 
Cíl: 

• Zajistit zastoupení osob se zdravotním postižením v procesu tvorby, průběžného 
sledování a vyhodnocování strategických a koncepčních dokumentů kraje v oblasti 
sociálních věcí. V této souvislosti využívat přednostně PS pro OZP a Jihočeskou NRZP. 

 
Opatření: 
10.1 Informovat organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, případně odborně 
erudované fyzické osoby se zdravotním postižením o nabídce účasti na procesu tvorby, 
průběžného sledování a vyhodnocování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 
Odpovědnost: odbor sociálních věcí 
Termín:       2018 – 2021 
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje  

 
Aktivita: Zástupci organizací sdružující osoby se zdravotním postižením byly vyzvány ke 
spolupráci v procesu SPRSS – činnost v pracovních skupinách, podíl na tvorbě dokumentu, 
připomínkování zpracovaných materiálů. 

 



Vyhodnocení: Splněno. 
 
10.2 Spolupracovat s organizacemi sdružující osoby se zdravotním postižením, případně 
s odborně erudovanými fyzickými osobami se zdravotním postižením na procesu průběžného 
vyhodnocování a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením. 
Odpovědnost: odbor sociálních věcí, PS pro OZP 
Termín:  průběžně 
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje  

 
Aktivita: V roce 2013 byla ustanovena pracovní skupina působící při Komisi pro zdravotnictví 
a sociální péči RK. Tato pracovní skupina se schází 4x do roka. V roce 2021 z důvodu pandemie 
covid - 19 proběhla schůzka 23. 3. a 22. 4. 2021 online formou, 16. 9. 2021 prezenčně 
v zasedací místnosti KÚ B. Němcové a 24. 11. 2021 se konalo setkání v kombinované formě 
(prezenčně i online). Organizace sdružující osoby se zdravotním postižením jsou průběžně 
vyzývány ke spolupráci v procesu KPVP. 
 
Vyhodnocení: Splněno.  

 


