
 
 

 

 

Informace o možnostech získat tzv. Euroklíč 
 
Euroklíč v Jihomoravském kraji je projekt, který vznikl už v roce 2007. Realizuje jej Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských 
zemích. 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 1000 Eurozámků (např. na 
úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech). 
 
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, 
člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty 
(Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými dysfunkcemi. Uvedené cílové skupiny potřebují ke 
své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí a současně brání 
jejich zneužívání. 
 
Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin, Euroklíč si můžete vyzvednout na Městském úřadě 
v Moravském Krumlově, nám. Klášterní 125, odbor sociálních věcí, 2. patro, dveře č. 309 nebo 312. (po 
telefonické domluvě na č. 515 300 742 nebo 515 300 743 lze výdej klíčů uskutečnit v přízemí budovy).  
Klíč lze vyzvednout také na Městském úřadě Miroslav, nám. Svobody 1, tel. 515 266 465.  
 
Centrálním distribučním místem Euroklíčů je pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP 
ČR pro Jihomoravský kraj, Cejl 892/32, 602 00 Brno, 1. patro, bezbariérový vstup je ze zadní strany budovy 
(výtah), tel. 542 214 110, 542 214 111, 736 751 214. 
 
K získání Euroklíče je potřeba 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. 
 
Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit také rodiče dětí do tří let, a to prostřednictvím organizace Síť pro 
rodinu, z.s. Koordinátorkou pro Jihomoravský kraj je Renata Höklová, renata.hoklova@sitprorodinu.cz, 
tel. 724 954 734. Euroklíč organizace pouze zapůjčuje, požaduje vyplnění evidenčního listu a po dovršení 
věku tří let vrácení Euroklíče osobně přes koordinátorku, případně poštou. Klíč je možné vyzvednou si i 
v Praze, a to přímo v centrální kanceláři, informace na https://sitprorodinu.cz/kontakty/. 
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