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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1. 3. 2020 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  
Cílem navrhovaných opatření je reagovat na zákon č. 228/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně související zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů. Cílem je reagovat i na identifikované terminologické nepřesnosti a naplnit 
vládní závazek (Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, 
který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8. 2. 2016 č. 111).  

3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  
Navrhovaná úprava si vyžádá další náklady na státní rozpočet. Více náklady lze odhadovat mezi 292 
až 584 mil. Kč ročně.  
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
Právní úprava je bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
Právní úprava má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, protože zvyšuje koupěschopnost osob 
se zdravotním postižením.  
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 
Právní úprava je bez dopadu na územní samosprávné celky. 
3.5 Sociální dopady: Ano 
Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, 
zvyšuje jejich koupěschopnost a jejich přístup k vybraným produktům (pomůckám).  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 
Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady na osoby se zdravotním postižením jakožto 
spotřebitele. Poskytnutím příspěvku na zvláštní pomůcku získají vyšší disponibilní příjem.  
3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 
Právní úprava je bez dopadu na životní prostředí. 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť podmínky nároku 
na příspěvek na zvláštní pomůcku mohou za stejných podmínek čerpat muži i ženy. 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 
3.10 Korupční rizika: Ne 
Právní úprava nezakládá nová korupční rizika.  
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
Právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška č. 388/2011 Sb.). 
 
1.2 Definice problému 
 
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).  
 
Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku a některé procesní otázky upravuje zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 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. 592/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 228/2019 Sb.), mění některé podmínky nároku na příspěvek 
na zvláštní pomůcku nebo pro stanovení jeho výše; rozšiřuje mimo jiné okruh osob s nárokem 
na příspěvek na zvláštní pomůcku o osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
interního charakteru. Tato úprava byla navržena a přijata z poslanecké iniciativy; 
šlo o Sněmovní tisk č. 267, který předložila skupina poslanců a poslankyň z různých 
politických stran (Kaňkovský, Maxová, Bartošek, Pekarová Adamová, Richterová, 
Gajdůšková, Výborný, Jurečka, Juránek, Mihola, Benešík, Rakušan, Aulická Jírovcová). 
Společně s návrhem na změnu zákona č. 329/2011 Sb. byl předkladateli předložen také návrh 
změny vyhlášky č. 388/2011 Sb.   
 
V příloze č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. byly identifikovány některé terminologické 
nepřesnosti,  které je vhodné odstranit pro zlepšení aplikační praxe.    
 
Mezi dosud nezrealizovaná opatření Podnětu k řešení situace života osob s poruchou 
autistického spektra a jejich rodin (dále jen Podnět), který byl schválen usnesením vlády ČR 
ze dne 8. 2. 2016 č. 111, patří: „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“.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Příspěvek na zvláštní pomůcku je nepojistnou sociální dávkou upravenou zákonem 
č. 329/2011 Sb. Příspěvkem na zvláštní pomůcku pomáhá stát vybranému okruhu osob se 
zdravotním postižením (taxativně uvedenému) s pořízením určitých produktů nebo prací, které 
pro tyto účely nazývá pojmem zvláštní pomůcka (schodolez, nájezdové ližiny, motorové 
vozidlo, vodicí pes, digitální zvětšovací lupa, dodatečná úprava vozidla apod.). O příspěvku na 
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zvláštní pomůcku rozhoduje a výplatu provádí Úřad práce České republiky, v odvolacím řízení 
je příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. vymezuje zdravotní postižení odůvodňující přiznání 
příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání. Seznam druhů a typů 
zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení 
se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce 
č. 388/2011 Sb. 
 
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.  
 
1.4 Popis cílového stavu 
 
Navrhovaná změna primárně reaguje na změnu zákona č. 329/2011 Sb., sama změna vyhlášky 
č. 388/2011 Sb.  nemění podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku. 
 
Cílem návrhu je reagovat na změnu zákona č. 329/2011 Sb. (zákon č. 228/2019 Sb.), tj. přiřadit 
existující pomůcky (položky přílohy č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.) k jednotlivým zdravotním 
stavům, které nově podle změny zákona č. 329/2011 Sb. zakládají nárok na příspěvek 
na zvláštní pomůcku. K dalším cílům patří odstranit některé terminologické nepřesnosti 
a naplnit vládní závazek (Podnět).  
 
Popis navrhovaných opatření:  
 
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.  
 
Předložená úprava vyhlášky č. 388/2011 Sb. reaguje na zákon č. 228/2019 Sb. a promítá nové 
zdravotní stavy odůvodňující 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 
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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.  
 
1.5 Zhodnocení rizika 
 
Navrhovaná úprava nenese „dodatečná“ rizika, vychází a respektuje změnu zákona 
č. 329/2011 Sb. Rizikem jsou proto změny zákona č. 329/2011 Sb. jako takové. Pokud jde 
o vyhlášku č. 388/2011 Sb., je rizikem zejména vývoj v oblasti technologií, produktů apod., 
které jsou přímo určeny osobám se zdravotním postižením nebo na tuto skupinu osob mají 
(mohou mít) pozitivní dopady. Nelze vyloučit ani rizika terminologická, neboť jde o oblast, 
jejíž terminologie není vždy ustálená.    
 
2. Návrh variant řešení:  
 
VARIANTA I – „nulová“ 
Zachování stávající právní úpravy. První z možností je nevytvářet novou úpravu, nereagovat  
na změnu zákona č. 329/2011 Sb. Novým zdravotním stavům by tak nebyly „přiřazeny“ 
položky vyhlášky č. 388/2011 Sb. a nebylo by reagováno na vládní závazek (Podnět).   
 
VARIANTA II  
Druhou možností je návrh nové právní úpravy, která by reagovala výlučně na změnu zákona 
č. 329/2011 Sb. 
 
VARIANTA III 
Třetí možností je návrh nové právní úpravy, která by zahrnovala reakci na změnu zákona 
č. 329/2011 Sb., reagovala na vládní závazek (Podnět) a odstranila identifikované 
terminologické nepřesnosti.    
 
3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
 
VARIANTA I – „nulová“ 
 
Přínosy: 
Nedojde ke změně právní úpravy. 
  
Náklady: 
Mandatorní výdaje státního rozpočtu se budou vyvíjet v souladu se střednědobým výhledem, 
nebudou na ně kladeny zvýšené požadavky.   
Nebude naplněn záměr zákonodárce v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku, nebude naplněn 
vládní závazek (Podnět).    
 
VARIANTA II  
 
Přínosy: 
Záměr zákonodárce v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku bude naplněn.  
Návrh bude mít pozitivní dopad na osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
interního charakteru omezujícím jejich mobilitu.    
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Náklady:  
Návrh změny vyhlášky je návrhem minimalistickým, v oblasti přílohy č. 1 (seznam 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., 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.  
 
VARIANTA III  
 
Přínosy: 
Záměr zákonodárce v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku bude naplněn.  
Návrh bude mít pozitivní dopad na osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
interního charakteru omezujícím jejich mobilitu.    
Návrh naplní vládní závazek (Podnět).  
 
Náklady:  
Totožné jako u varianty II. U změn v oblasti členění poruch autistického spektra se fiskální 
dopady nepředpokládají.    
  
3. 2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
 Náklady Přínosy 
Varianta 

I 
„nulová“ 

Mandatorní výdaje státního rozpočtu 
se budou vyvíjet v souladu se 
střednědobým výhledem, nebudou na 
ně kladeny zvýšené požadavky.   
 
Záměr zákonodárce v oblasti 
příspěvku na zvláštní pomůcku 
nebude naplněn.  
 

Nedojde ke změně právní úpravy. 
 
Nezatížení státního rozpočtu.  
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Nebude splněn vládní závazek 
(Podnět). 

Varianta 
II 

Nárůst výdajů ze státního rozpočtu.  
 
 
Nebude naplněn vládní závazek 
(Podnět).  

 
Záměr zákonodárce v oblasti příspěvku 
na zvláštní pomůcku bude naplněn. 
Pozitivní dopady na osoby s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem interního 
charakteru omezujícím jejich mobilitu.  

Varianta 
III 

Nárůst výdajů ze státního rozpočtu.  
 
 

Záměr zákonodárce v oblasti příspěvku 
na zvláštní pomůcku bude naplněn. 
Pozitivní dopady na osoby s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem interního 
charakteru omezujícím jejich mobilitu. 
  
Dojde k naplnění vládního závazku 
(Podnět).  

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Varianta I „nulová“ nenaplní záměr zákonodárce v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku. 
Nepovede k odstranění identifikovaných problémů a k naplnění vládního závazku.  Varianta II 
naplňuje záměr zákonodárce v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku. Tato varianta však 
nepovede k odstranění infikovaných problémům a naplnění vládního závazku. Cíle naplňuje 
varianta III. Vzhledem k výše zmíněnému byla Varianta III zvolena jako nevhodnější 
varianta řešení.    
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
respektive Úřad práce České republiky,  který bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad 
správního řízení a dle speciálních ustanovení v souvisejících zvláštních předpisech. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován 
formou hodnocení ex post. Při každé změně zákona č. 329/2011 Sb. je vyhodnocována potřeba 
a/nebo vhodnost změny vyhlášky č. 388/2011 Sb. Při této příležitosti se vždy vyhodnocuje 
dopady předchozí úpravy nebo úprav.   
 

7. Konzultace a zdroje dat 
Návrh právní úpravy, resp. teze k této úpravě, byly konzultovány především 
se zástupci následujících institucí: 
• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
• Tichý svět., o. p. s. 
• Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 
• Cech mobility  
• Ministerstvo dopravy  
• Poslanci z řad předkladatelů návrhu změny zákona č. 329/2011 Sb. 
• SONS   
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Informace o počtu přiznaných příspěvků na zvláštní pomůcku byly čerpány z Informačního 
systému MPSV. Informace o počtu osob, kterých se navrhovaná úprava může dotknout, 
na základě údajů získaných odbornými lékařskými společnostmi a expertním  odhadem. 
Za zdroj dat (informací) a jistý druh konzultace lze považovat i informace získávané průběžně  
z komunikace s Úřadem práce České republiky i jednotlivými občany. Konzultace 
(se zástupcem předkladatelů poslancem Kaňkovským a se zástupci odborných společností 
České lékařské společnosti) probíhaly již v rámci legislativního procesu změny zákona 
č. 329/2011 Sb., a to ve spojení s přípravou pozměňovacího návrhu k sněmovnímu tisku č. 267. 
Konzultace se zástupci Cechu mobility se zaměřily na zvláštní pomůcky určené osobám 
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Byla zhodnocena změna účinná 
od 1. 1. 2018, která byla shledána za vyhovující přes počáteční aplikační problémy související 
se změnou terminologie v oblasti plošin. Zvláštní pozornost byla v rámci konzultace věnována 
příloze č. 1, části I., bodu 1, písm. b) vyhlášky č. 388/2011 Sb. („stavební práce spojené 
s uzpůsobením koupelny a WC“). Témata a návrhy, o kterých se diskutovalo, svědčí 
pro potřebu oddělení na přispívání úprav koupelny a WC z příspěvku na zvláštní pomůcku 
(neboť nejde o pomůcku v klasickém chápání). Tyto změny ale nelze realizovat změnou 
vyhlášky. Konzultace s Ministerstvem dopravy byly zaměřeny zejména na terminologické 
otázky v případě „elektrického skútru“, který po důkladném zvážení různých aspektů jejich 
provozování a možného vymezení nebyl zařazen mezi produkty, na jejichž pořízení 
je přispíváno příspěvkem na zvláštní pomůcku. Konzultace se SONS se zaměřila na zhodnocení 
změny účinné od 1. 1. 2019 a uskutečnila se při příležitosti hodnocení, zda novinka na trhu 
vytváří potřebu novelizace vyhlášky č. 388/2011 Sb. Konzultace se zástupci Tichého světa 
se zaměřily na část III. vyhlášky, a to na terminologické otázky. Konzultační úlohu mělo 
i vnitřní a vnější připomínkové řízení. 
 
8. Kontakty 
 
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval:  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek (odbor výkonu posudkové služby; 
odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek) 
MUDr. Alena Zvoníková, Mgr. Dana Hacaperková,  
Tel.: 221922383, 221923286  
Email: dana.hacaperkova@mpsv.cz,  alena.zvonikova@mpsv.cz 
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