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II. 
 

Odůvodnění  
 

Obecná část: 
 
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy 
 

Příspěvek na zvláštní pomůcku je upraven zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a to společně s vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 329/2011 Sb., vyhláška č. 388/2011 Sb.). Příspěvkem na zvláštní pomůcku pomáhá 
stát vybranému okruhu osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem s pořízením 
určitých produktů nebo prací, které pro tyto účely označuje pojmem „zvláštní pomůcka“.  

Vyhláška č. 388/2011 Sb. upravuje mimo jiné seznam druhů a typů zvláštních pomůcek 
určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek 
na zvláštní pomůcku (příloha č. 1). Zákonem č. 228/2019 Sb., kterým se mění zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 228/2019 Sb.), dochází ke změně některých podmínek nároku na příspěvek na zvláštní 
pomůcku nebo pro stanovení jeho výše. Předkladatelem návrhu změny zákona č. 329/2011 Sb. 
(Sněmovní tisk č. 267) byla skupina poslanců a poslankyň z různých politických stran – 
Kaňkovský, Maxová, Bartošek, Pekarová Adamová, Richterová, Gajdůšková, Výborný, 
Jurečka, Juránek, Mihola, Benešík, Rakušan, Aulická Jírovcová.  Zákon č. 228/2019 Sb. mimo 
jiné s účinností od 1. 3. 2020 rozšiřuje okruh osob s nárokem na příspěvek o osoby 
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem interního charakteru. Na tuto změnu musí 
navázat změna vyhlášky č. 388/2011 Sb. Je potřebné přiřadit existující pomůcky 
(položky přílohy č. 1) k jednotlivým novým zdravotním stavům. Jinak by zákon 
č. 228/2011 Sb. nebyl naplněn a osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
interního charakteru by fakticky nemohl být poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku.  
Identifikovány byly rovněž některé terminologické nepřesnosti v současném znění přílohy č. 1, 
na které je vhodné reagovat.  

Vyhláška č. 388/2011 Sb. (příloha č. 4) stanoví rovněž zdravotní stavy, které lze 
považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu 
osoby se zdravotním postižením. Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického 
spektra a jejich rodin (dále jen Podnět), který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. února 
2016 č. 111, ukládá opatření: „zpřesnit členění poruch autistického spektra ve vyhlášce 
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů“.  
 
Popis navrhovaného opatření:  

 
Navrhovaná úprava si klade za cíl reagovat na změnu zákona č. 329/2011 Sb., naplnit 

vládní závazek (Podnět) a reagovat na některé terminologické nedostatky současného znění 
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.  
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Základní principy nově navrhované právní úpravy jsou:  
• Přiřazení existujících položek novým zdravotním stavům, které zakládají nárok 

na příspěvek na zvláštní pomůcku. 
• Odstranění některých terminologických nepřesností.   
• Úprava členění poruch autistického spektra pro účely průkazu osoby se zdravotním 

postižením.  
 

Úprava reaguje na změnu zákona č. 329/2011 Sb. a promítá nové zdravotní stavy, které 
odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, do seznamu druhů a typů zvláštních 
pomůcek. Ideově vychází z návrhu vyhlášky, který předkladatelé Sněmovního tisku č. 267 
přiložili k návrhu změny zákona č. 329/2011 Sb. a vychází z potřeb osob s uvedeným 
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Osoby s dvanácti dlouhodobě nepříznivými 
zdravotními  stavy, které nově budou zakládat nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, jsou 
významně limitovány v pohyblivosti, což se odráží i v tom, na jaké pomůcky jim bude 
prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku přispíváno. 

 
Příloha č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. uvádí zdravotní stavy, které lze považovat 

za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby 
se zdravotním postižením. V bodě 1 písm. j), bodě 2 písm. m) a bodě 3 písm. m) přílohy č. 4 
je užívána diferenciace rozsahu a tíže pervazivní vývojové poruchy (autismu, poruch 
autistického spektra) pojmy, které jsou v současné době z hlediska lékařské vědy překonány. 
Navrhuje se proto modernizace odborné lékařské terminologie v souladu s názory odborné 
psychiatrické veřejnosti. Tato část navrhované úpravy negeneruje finanční dopady a nemá 
negativní dopad na sociálně-právní jistoty osob s poruchou autistického spektra a především 
naplňuje Podnět.  
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona 
č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod 
(Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky). Vládní návrh vyhlášky respektuje obecné zásady ústavního pořádku České 
republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky. 
 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána 
 

Zákona č. 329/2011 Sb., tj. i vyhlášky č. 388/2011 Sb. se v oblasti mezinárodních smluv 
týká zejména Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, která vstoupila 
pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009 a na základě článku 10 Ústavy se stala 
po svém vyhlášení dne 12. února 2010 součástí právního řádu České republiky (č. 10/2010 Sb. 
m. s.). Jedná se zejména o ustanovení článku 20 a 28, která se týkají práva na osobní mobilitu 
a práva na přiměřenou životní úroveň a sociální ochranu. V souladu s čl. 4 odst. 3 byla právní 
úprava v průběhu přípravy konzultována s osobami se zdravotním postižením, 
a to prostřednictvím jejich organizací. Navrhovaná právní úprava je jako celek s předmětnou 
úmluvou plně v souladu. 
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Zákona č. 329/2011 Sb., tj. i vyhlášky č. 388/2011 Sb. se v oblasti práva Evropské unie 
dotýká ustanovení čl. 34 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká sociálního 
zabezpečení a sociální pomoci.  

Předložený návrh právní předpisy Evropské unie nezasahují. Zákona č. 329/2011 Sb. 
se v oblasti zajištění tzv. rovnosti nakládání dotýkají zejména tyto předpisy práva Evropské 
unie: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, 

• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 

 
Kategorie osob, jejichž nároky vyplývají z výše uvedených předpisů Evropské unie, jsou 

zahrnuty ve výčtu osob oprávněných, a to v § 3 písm. e) a f), zákona č. 329/2011 Sb. 
Navrhovaná právní úprava se práv na rovnost nakládání osob chráněných výše uvedenými 
předpisy nijak nedotýká, neboť okruh osob oprávněných principiálně neupravuje. 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie, obecními právními zásadami práva Evropské unie a mezinárodními 
smlouvami, kterými je ČR vázána, a není tedy s nimi v rozporu. 
 
D. Vliv na otázku ochrany soukromí a osobních údajů 
 

Navrhovaná úprava neupravuje otázku ochrany soukromí a osobních údajů. Tyto aspekty 
řeší zákon č. 329/2011 Sb. Zaměstnanci Úřadu práce ČR budou při rozhodování o nároku 
na příspěvek na zvláštní pomůcku, právě tak jako tomu bylo dosud, respektovat pravidla 
ochrany osobních údajů a při své činnosti budou nadále postupovat plně v souladu s pravidly 
důvěrnosti, mlčenlivosti a ochrany osobních údajů žadatelů i dalších dotčených osob. Totéž 
platí i pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli odvolacího orgánu.  
 
E. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních rizik a ani nevytváří jejich 
možnosti. Rovněž neúměrně nerozšiřuje kompetence krajských poboček Úřadu práce České 
republiky nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny 
již od vyhodnocování žádostí, kdy každé rozhodnutí zaměstnance krajské pobočky Úřadu práce 
ČR ještě kontroluje kvalifikovaný představený a je zcela zřejmé, která oprávněná úřední osoba 
je odpovědná za rozhodnutí. Dále je možnost podat proti oznámení/rozhodnutí opravné 
prostředky (námitky, odvolání, podnět k přezkumu pravomocného rozhodnutí). Každá osoba 
má možnost se v rámci správního řízení vyjádřit k podkladům, na základě kterých bylo 
rozhodnutí vydáno. Je také nastavena kontrola výkonu veřejné správy, kdy Ministerstvo práce 
a sociálních věcí tuto kontrolu provádí na krajských pobočkách Úřadu práce ČR. 
 
F. Zhodnocení dopadu návrhu ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť se 
podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku vzhledem ke genderové rovnosti nemění. 
O tuto dávku si mohou požádat ženy i muži bez rozdílu. 
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G. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 

Předložený návrh změny vyhlášky je návrhem minimalistickým, v oblasti přílohy č. 1 
(seznamu pomůcek) reaguje na zákon č. 228/2019 Sb. (poslanecká iniciativa) nebo přináší 
terminologické změny bez rozpočtových dopadů. Výdaje státního rozpočtu plynou ve své 
podstatě již ze změny zákona č. 329/2011 Sb. (tj. zákona č. 228/2019 Sb.), která umožňuje 
přístup k příspěvku na zvláštní pomůcku cca 46 500 osobám.   

 
Potřeby a preference těchto osob nejsou známy, dopady plynoucí z navrhované změny 

lze pouze odhadovat na základě dlouhodobých zkušeností s fungováním dávek pro osoby 
se zdravotním postižením. Obecně lze odhadnout, že zhruba 5 až 10 % z potenciálního 
celkového počtu osob s interním postižením může požádat a splnit podmínky nároku 
na příspěvek na zvláštní pomůcku. Pro další kalkulace se tedy využívají hodnoty 2 300 a 4 600 
osob.  
 

V roce 2018 bylo poskytnuto cca 6 200 příspěvků na zvláštní pomůcku v celkové výši 
977 mil. Kč. I přes problematickou vypovídací hodnotu „průměrné výše příspěvku“ lze s její 
pomocí ilustrovat fiskální dopady. „Průměrná výše příspěvku na zvláštní pomůcku“ v roce 
2018 činila 157 600 Kč. Pro odhad dopadů navrhované úpravy se vychází z „průměrné výše 
příspěvku na zvláštní pomůcku s vyjmutím příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení 
motorového vozidla“, která v roce 2018 činila 127 000 Kč. Osoby s dlouhodobě nepříznivým 
zdravotním stavem interního charakteru nebudou mít nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 
na pořízení motorového vozidla. Počet příspěvků na zvláštní pomůcku na pořízení motorového 
vozidla a výše dávky v případě této pomůcky má nezanedbatelný podíl na celkových výdajích 
na příspěvek na zvláštní pomůcku, ovlivňují i „průměrnou výši“. Proto se při odhadu výdajů 
vychází z „očištěného“ údaje, tj. údaje, který má větší vypovídací hodnotu ve vztahu 
k pomůckám, na které bude daným osobám přispíváno. Odhad výdajů státního rozpočtu činí 
zhruba 292 až 584 Kč mil. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že u osob s nově zařazeným zdravotním 
stavem půjde o poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku na pomůcky v mnohdy vyšších 
cenách (např. plošiny), lze mít za to, že výdaje mohou tendovat spíše k horní hranici odhadu.  
 

Oproti tomu u změn v oblasti členění poruch autistického spektra se fiskální dopady 
nepředpokládají. 
  
H. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 
 

Navrhovaná úprava má pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, protože se zvyšuje 
koupěschopnost osob se zdravotním postižením.   
 
I. Zhodnocení sociálních dopadů včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny 

 
Přímé sociální dopady vyplývají již ze změny zákona č. 329/2011 Sb. Všechna 

navrhovaná opatření budou mít v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu pozitivní 
dopady na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.   
 
J. Dopady na územní samosprávné celky 

Navrhovaná úprava nemá dopad na územní samosprávné celky.  
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K. Ostatní dopady 
 
Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí. 
Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
Zvláštní část 
 
K bodu 1: 

Jde o legislativně-technickou úpravu, reakci na změnu § 9 odst. 1 a 13 zákona 
č. 329/2011 Sb.   
 
K bodu 2: 

Dochází ke zpřesnění položky, aby odpovídala potřebám kompenzace zdravotního 
znevýhodnění, a to tak, že pod uvedenou položku budou nadále spadat různé zesilovače 
ve formě sluchátek a podobných zařízení (pomůcek), které osoby se sluchovým postižením 
potřebují k sledování TV, rozhlasu apod., ale již nebude docházet k pochybnostem, 
zda lze nebo nelze přispívat na pořízení televize nebo rozhlasového přijímače, k čemuž došlo 
legislativně-technickým opomenutím u předchozí změny vyhlášky. 
 
K bodu 3: 

Navržená úprava reaguje na aplikační praxi zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky 
č. 388/2011 Sb., která upozornila na problém, že speciální sluchadlo nemusí být vždy součástí 
soustavy speciálních pomůcek pro přenos zvuku (zpravidla není, soustava je používána 
s využitím sluchadel hrazených z prostředků zdravotního pojištění).  
 
K bodu 4: 

Položka části III, bodu 5 byla do vyhlášky č. 388/2011 Sb. vložena při poslední změně 
této právní úpravy (tj. k 1. 1. 2018). Téměř dvouletá zkušenost s příspěvkem na zvláštní 
pomůcku na pořízení těchto produktů ukázala potřebu terminologických změn v důsledku 
vývoje i potřeb osob s těžkým sluchovým postižením. Z uvedeného důvodu je navrženo 
doplnění parametrů o optickou stabilizaci obrazu. Díky této funkci lze online tlumočení využít 
i v terénu, obraz je kvalitní a tlumočnice neslyšícího dobře vidí, což je velmi důležité hlavně 
v krizových situacích, např. při komunikaci se složkami IZS. Je patrné, že technický vývoj je 
velmi rychlý, z toho důvodu se navrhuje vypustit jako minimální parametr 3G v rámci podpory 
internetu a uvádět jako minimální parametr 4G, protože konektivita 3G dnes již zastarává.  
 
K bodu 5: 

Úprava reaguje na změnu zákona č. 329/2011 Sb. a promítá nové zdravotní stavy, které 
odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, do seznamu druhů a typů zvláštních 
pomůcek. Osoby s dvanácti dlouhodobě nepříznivými zdravotními  stavy, které nově budou 
zakládat nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, jsou limitovány v pohyblivosti, což se odráží 
i v tom, na jaké pomůcky jim bude prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku přispíváno.  

 
K bodu 6: 

Jde o legislativně-technickou úpravu, reakci na změnu číslování bodů v příloze zákona 
č. 329/2011 Sb. 

 
K bodům 7 až 9: 

Příloha č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. uvádí zdravotní stavy, které lze považovat 
za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby 
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se zdravotním postižením. V bodě 1 písm. j), bodě 2 písm. m) a bodě 3 písm. m) přílohy č. 4 
je užívána diferenciace rozsahu a tíže pervazivní vývojové poruchy (autismu, PAS) pojmy, 
které jsou v současné době z hlediska lékařské vědy překonány. Navrhuje se proto modernizace 
odborné lékařské terminologie v souladu s názory odborné psychiatrické veřejnosti 
(Psychiatrické společnosti ČLS JEP). Jde o legislativně-technickou úpravu (modernizaci 
odborné lékařské terminologie) bez věcného a finančního dopadu. Posudkově medicinská 
hlediska cílí na tři stěžejní symptomy charakterizující pervazivní vývojové poruchy: poruchy 
chování, narušení sociální integrace a narušení komunikace a vycházejí již z principů 
připravované Mezinárodní klasifikace nemocí – 11. revize (vypracované WHO, zatím nebyla 
v ČR schválena jako platná klasifikace).  

 
Návrh naplňuje jedno z opatření Podnětu k řešení situace života osob s poruchou 

autistického spektra a jejich rodin, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2016 
č. 111. V části 6.1 Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich 
rodin bylo MPSV uloženo „zpřesnit členění poruch autistického spektra ve vyhlášce 
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů“.  

 
 

K Čl. II: 
Navrhuje se účinnost od 1. 3. 2020, tj. účinnost shodná s účinností změny zákona 

č. 329/2011 Sb. (zákon č. 228/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBKTEYDCK)
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