
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  

a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. 

 (sněmovní tisk č. 488) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 15. června 2015 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 331/2012 Sb., a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas především z těchto důvodů:  

 

 Návrh zákona svým obsahem významně mění pravidla pro poskytování 

příspěvku na zvláštní pomůcku - pořízení motorového vozidla tak, aby při stanovení 

výše příspěvku již nebylo přihlíženo k příjmům žadatele o příspěvek a osob s ním 

společně posuzovaných a k jeho celkovým majetkovým a sociálním poměrům, ale 

zavádí spoluúčast zdravotně postižené osoby obdobně, jako je tomu při stanovení 

výše příspěvku na ostatní zvláštní pomůcky.  

 Navržená změna právní úpravy je v rozporu s koncepčními záměry vlády, 

pokud jde o příspěvek na zvláštní pomůcku, které nepočítají s přiblížením podmínek 

pro stanovení výše příspěvku na pořízení motorového vozidla s podmínkami pro 

stanovení výše příspěvku na ostatní zvláštní pomůcky.  

 Vláda je nadále toho názoru, že motorové vozidlo je specifické ve vztahu 

k ostatním zvláštním pomůckám (jedná se o standardní produkt využitelný bez 

ohledu na zdravotní postižení a často také k dalším účelům v rámci rodiny, nikoli 

pouze k přepravě osoby se zdravotním postižením), a proto jsou pro poskytnutí 

příspěvku na jeho pořízení stanoveny odlišné podmínky:  

  

a) na poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla se zejména nevztahuje, 

a to z věcných důvodů uvedených výše, ustanovení § 9 odst. 10 zákona, které 

stanoví, že příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, 

které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje, a splňuje 
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podmínku nejmenší ekonomické náročnosti (pro přepravu tělesně postiženého 

dítěte by při použití tohoto pravidla jistě bylo ekonomicky nejméně náročné a plně 

vyhovující zakoupit malý automobil, ale v rodině, která vychovává třeba další dvě 

zdravé děti, by takové řešení nebylo funkční; proto platná právní úprava 

umožňuje /mj. s přihlédnutím k důvodu  přepravy/ poskytnutí příspěvku i na 

automobil větší a dražší, samozřejmě při dodržení jeho horní hranice, která činí 

vždy 200 000 Kč), 

b) při stanovení výše příspěvku na pořízení motorového vozidla se přihlíží 

k příjmovým, majetkovým a sociálním poměrům žadatele o příspěvek, stejně tak 

k důvodům dopravy a její četnosti, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 5 zákona; toto 

individualizované posuzování je v dané věci žádoucí a plyne ze specifického 

charakteru zvláštní pomůcky, jíž  právě motorové vozidlo je. 

  

 Lze důvodně předpokládat, že realizace záměru předkladatele by mohla 

znamenat ve zvýšené míře vyplácení dávky v maximální částce v případech, kdy to 

majetková situace žadatele ani nevyžaduje, což by mělo zbytečné rozpočtové 

dopady. Současně nelze ani vyloučit, že pro řadu osob se zdravotním postižením by 

byla navrhovaná právní úprava méně vyhovující, než úprava současná. 
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