
 
 

 

Euroklíč v Jihomoravském kraji, 

který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR  

díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

 

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude distribuováno 3 896 

Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude osazeno 51 Eurozámků, k nimž 

provozovatelé obdrží 153 služebních Euroklíčů. Každé místo osazené Eurozámkem bude 

označeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst naleznete na www.euroklic.cz 

K čemu je dobrý Euroklíč? 
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních 

zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným 

Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst 

(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.). 

Kdo může získat zdarma Eurouklíč? 
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik 

a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. 

Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou 

držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné 

prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.    

 

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj je Regionální pracoviště a 

poradna NRZP ČR pro JM kraj,  Cejl 892/32 (u zastávky Körnerova), 602 00 Brno, 1. 

patro, bezbariérový vstup je ze zadní stany budovy (výtah), tel: 542 214 110, 

542 214 111, 736 751 211, e-mail: brno@nrzp.cz, m.michalcova@nrzp.cz 

Distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj jsou rovněž městské úřady obcí 

s rozšířenou působností a pověřené úřady. V našem regionu distribuci Euroklíčů 

zajišťuje  Městský úřad Moravský Krumlov, odbor sociálních věcí, nám. Klášterní 125, 

672 01 Moravský Krumlov, 2. patro, kancelář č. 312, Bc. Ida Illková, tel: 515 300 743, 

e-mail: illkovai@mkrumlov.cz (po telefonické domluvě lze výdej uskutečnit v přízemí 

budovy). Klíč lze vyzvednout také na Městském úřadě Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 

Miroslav, Mgr. Ilona Krupicová, tel: 515 266 465, e-mail: krupicova@mesto-miroslav.cz. 

 

Distribuce Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let 

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě 

mateřských center. Kontakt: Markéta Horáková, krajská koordinátorka pro JM 

kraj, tel: 724 954 734, e-mail: marketa.horakova@materska-centra.cz 
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