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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 14. ledna 2020, 
s termínem dodání stanovisek do 4. února 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní  
rady vlády 

k datu účinnosti právního předpisu 
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 
znění pozdějších předpisů platí, že právní předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu nebo 
k 1. červenci kalendářního roku.  Pouze vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze v souladu 
s § 3 odst. 4 cit. zákona ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti, 
nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Požadujeme 
tedy, aby v návrhu bylo buď ustanovení o účinnosti uvedeno do souladu s § 3 odst. 3 
cit. zákona stanovením účinnosti buď od 1. ledna, nebo od 1. července, anebo aby byl návrh 
doplněn o řádné odůvodnění vysvětlující, že zde existuje naléhavý zájem a zároveň jde 
o zvlášť výjimečný případ odůvodňující nabytí účinnosti k jinému datu. 
 

Akceptováno 
vysvětlení bude do materiálu doplněno  
Vzhledem k tomu, že bez změny vyhlášky 
č. 388/2011 Sb. by nebylo možné realizovat 
zákon č. 228/2019 Sb., který nabývá 
účinnosti dne 1. 3. 2020 (osoby 
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 
stavem interního charakteru by v praxi 
příspěvek nezískaly), není možné 
postupovat dle § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
Umožnit vznik nároku na příspěvek na 
zvláštní pomůcku osobám s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem interní 
povahy zásadně dopadajícím na jejich 
pohyblivost, jak předpokládá zákon 
č. 228/2019 Sb., lze považovat za naléhavý 
obecný zájem. Účinnost změny vyhlášky 
č. 388/2011 Sb. je třeba sladit s účinností 
zákona č. 228/2019 Sb., který byl 
poslaneckou iniciativou a nerespektoval § 3 
odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.  

ÚVČR - VÚV Část textu Programového prohlášení vlády: “Vyhodnotíme změny v dávkových systémech, 
realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření 
podporujících rodiny, dávek podmíněných zdravotním stavem, počtu a struktuře dávek státní 
sociální podpory, dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a 
dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám.“ 

Akceptováno.  
Důvod předložení je popsán v Obecné části 
DZ a ZZ RIA.  
Navržená změna vyhlášky č. 388/2011 Sb. 
reaguje na přijetí zákona č. 228/2019 Sb., 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLRG6TCA)



2 
 

Jak zapadá návrh změny vyhlášky do komplexní revize dávek? Lze využít synergie s právní 
úpravou v resortu MZ a MMR.  
Závěr  Novela vyhlášky by měla být věcně odůvodněna i v souvislosti s uvedenou 
připomínkou. 

který s účinností od 1. 3. 2020 novelizuje 
zákon, který tato vyhláška pouze provádí. 
Bez provedení změn ve vyhlášce 
v návaznosti na novou právní úpravu 
již provedenou zákonem by nebylo možné 
od 1. 3. 2020 poskytnout příspěvek na 
zvláštní pomůcku osobám s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem interního 
charakteru, tj. obdobně by nebylo možné 
naplnit závazek vlády modernizovat 
terminologii poruch autistického spektra 
pro účely průkazu osoby se zdravotním 
postižením.  

UZS ČR   
a  
KZPS ČR 

Obecné připomínky 
Navrhujeme, aby byl do vyhlášky mezi zvláštní pomůcky, určené osobám se zdravotním 
postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, doplněn tzv. bílý program. 
Do seznamu případů, kdy je poskytován příspěvek na zvláštní pomůcku, upravených přílohou 
č. 1, by měl být mezi zvláštní pomůcky, poskytované osobám s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí, zahrnut i tzv. bílý program. Ten v současné době není hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění.  Jedná se o vanové sedačky, sedačky pod sprchu, sprchová křesla pevná 
a pojízdná, klozetová křesla pevná a pojízdná, kombinovaná křesla pevná a pojízdná, event. 
dětská vanová lehátka. S ohledem na současný legislativní stav a nařízení v oblasti 
zdravotnických prostředků je pravděpodobné, že tyto pomůcky pro usnadnění hygieny 
nebudou klasifikovány jako zdravotnické prostředky a nebudou moci být zařazeny v rámci 
ohlašovacího procesu na SÚKL do Seznamu zdravotnických prostředků hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění. V praxi by to znamenalo absenci jakéhokoli příspěvku na 
tyto pomůcky osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí 
i v budoucnu.  Zařazení tzv. bílého programu do systému příspěvků na zvláštní pomůcku ve 
smyslu zákona č. 392/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 
změně souvisejících zákonů, bylo doporučeno v rámci jednání Komise pro kategorizaci 
a úhradovou regulaci při MZ ČR. 

Neakceptováno.  
 Nad rámec návrhu změny vyhlášky a jeho 
cílů. Lze předpokládat, že návrh 
připomínkového místa znamená fiskální 
dopad v řádu až desítek milionů Kč.  
„Bílý program“ má být hrazen ze 
zdravotního pojištění mimo kategorizační 
strom (na základě smlouvy o sdílení rizik), 
to vylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní 
pomůcku.  
MPSV není doporučením poradního orgánu 
ministra zdravotnictví  vázáno. Nelze 
přijmout postup, že „co vypadne z úhrad 
zdravotního pojištění“, pokryje příspěvek 
na zvláštní pomůcku.  Produkty „bílého 
programu“ lze přirovnat ke speciální sanitě, 
na kterou není příspěvek na zvláštní 
pomůcku určen.  

NRZP 
a 
ČMKOS 
 

Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů vítá všechny změny, které vedou ke zlepšení 
života osob se zdravotním postižením. Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, a změna souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

Neakceptováno.   
 
Požadavky jsou nad rámec návrhu a jeho 
cílů, znamenají nezanedbatelné rozpočtové 
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 předpisů, společně s vyhláškou 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
pro osoby se zdravotním postižením přínosné. Příspěvek na zvláštní pomůcku pomáhá osobám 
se zdravotním postižením s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se vyrovnat s touto 
skutečností a dává jim možnost pořídit produkty a práce, které jim usnadní život a umožní žít 
plnohodnotným životem.  

Máme k této vyhlášce v I. části jeden drobný doplňující bod a v II. části bychom chtěli 
podpořit všechny návrhy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které požadují a 
jsou uvedeny v našich připomínkách v této části. Vyjmenované návrhy nad rámec navržené 
úpravy jdou se současným vývojem v dnešní době a pomohou ještě více zlepšit postavení osob 
se zdravotním postižením v naší společnosti 
 
I. Připomínky ČMKOS k textu návrhu 
1. k bodu 5) písm. h) 

stavební práce spojené s uzpůsobováním koupelny a WC, a to včetně stavebních prací 
spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC, jedná se o stavební 
práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové 
krytiny, sanitu apod.  
požadujeme nahradit slovo ,,nikoli“ slovem ,,včetně obkladů, podlahových krytin, sanity 
apod.“ 
Odůvodnění: 
Pokud dojde ke stavebním pracím, které uzpůsobují koupelnu i WC a naruší současné obklady, 
podlahové krytiny a sanitu, je nutné je obnovit v celé koupelně a na WC.   
 
II. Připomínky ČMKOS  a NRZP ČR nad rámec navržené úpravy 
2. V příloze č. 1 části I. bodě 1 písmeno b) požadujeme text upravit takto: 

„b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací 
spojených s rozšířením a úpravou dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se 
o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, včetně vybavení vhodným 
sanitárním zařízením, lehce ovladatelnými bateriemi, madly a protiskluzovou dlažbou.“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit velmi důležité součásti bezbariérové úpravy koupelny, které umožní 
osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí i nadále používat svou původní 
koupelnu, která je ve stavu před úpravami pro tyto osoby zcela nepoužitelná. Současná úprava 
v žádném případě neumožňuje takovýto handicap ani z části kompenzovat, neboť zahrnuje 

dopady (zejména v kontextu úprav zákona 
č. 329/2011 Sb., který podstatným 
způsobem rozšiřuje okruh osob s nárokem 
na příspěvek na zvláštní pomůcku). Již ZZ 
RIA (část 7 Konzultace) vysvětluje řadu 
důvodů pro neakceptaci připomínek.  
Po posouzení každé z jednotlivých 
připomínek neakceptujeme připomínky 
jako celek.   
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pouze stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; a jedná se o stavební práce 
a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoliv o obklady, podlahové krytiny, sanitu 
apod.). Neřešena zůstává úprava koupelny a toalety z pohledu uživatele (nutnost speciálního 
sanitárního vybavení, např. pro osoby s anatomickou či funkční ztrátou obou horních končetin, 
úprava povrchů nutná pro osoby s amputovanou dolní končetinou pro bezpečnější pohyb ve 
vlhkém prostředí, např. po koupeli, mytí apod.).  
 
3. V příloze č. 1 části I. bod 4 požadujeme text upravit takto: 

„4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) 
přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 
a) úprava přístupu do domu, bytu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům 
a na balkón, 
b) úprava povrchu podlahy, kuchyňské linky včetně elektronického nastavení jejich 
součástí, popřípadě dalšího nábytku, 
c) úprava jednotlivých prvků elektronického ovládání domácnosti, zejména aktivátor 
spotřebiče (přijímač), ovládání oken, dveří, zvonku, osvětlení, topení, detektor pohybu, 
zpřístupněný telefon, dálkové ovládání jednotlivých spotřebičů, 
d) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnění zvláštních pomůcek o moderní elektronické systémy, které mnohem 
efektivněji kompenzují těžká fyzická postižení. Současně požadujeme zařadit komplexní řešení 
bezbariérovosti celého domu či bytu, které obsahuje bezbariérovou úpravu přístupu do domu, 
k bytu, oknům, ke dveřím, k výtahu, do garáže, manipulaci s okny a dveřmi, úpravu kuchyňské 
linky.  
 
4. V příloze č. 1 části I. Požadujeme vložit body 6 až 10, které znějí: 

„6. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d), e), f), g) 
a i) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka: 
elektrický skútr dle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb. 
7. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. b), d), e) a g) 
přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka: 
léčebný přístroj pro aktivní a pasivní pohybovou léčbu, pro ústavní i domácí využití. 
8. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. b), f), g) a k) 
přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 
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a) úprava jednotlivých prvků elektronického ovládání domácnosti, zejména aktivátor 
spotřebiče (přijímač), ovládání oken, dveří, zvonku, osvětlení, topení, detektor pohybu, 
zpřístupněný telefon, dálkové ovládání jednotlivých spotřebičů, 
b) elektronický bidet. 
9. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. b), e), g) a i) 
přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 
a) přídavné kolečko k mechanickému vozíku pro pohyb v exteriéru, 
b) přídavné zařízení k mechanickému vozíku na ruční nebo elektrický pohon pro pohyb v 
exteriéru. 
10. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), g) a 
i) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 
a) sprchové a vanové sedačky, 
b) sprchová a toaletní křesla pevná i pojízdná.“. 
Odůvodnění: 
K novému bodu 6    Elektrický skútr dle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb. pro 
handicapované je nově doplněn pro osoby s diagnózami RS (roztroušená skleróza), ALS 
(amyotrofická laterální skleróza), amputace dolních končetin s těžkou poruchou chůze a další, 
které nejsou indikacemi na zapůjčení elektrického invalidního vozíku z veřejného zdravotního 
pojištění. Přesto se jedná o osoby s velmi závažnými pohybovými postiženími, které ke svému 
pohybu v exteriéru velmi nutně elektrický vozík potřebují využívat. Většinou jsou bez 
elektrického vozíku schopny jen pohybu na velmi krátké vzdálenosti. Námi požadovaná 
varianta je mnohem levnější variantou než elektrický invalidní vozík, hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění. 
K novému bodu 7 
Požadovaná pomůcka udržuje svého uživatele v takovém fyzickém stavu, aby byl schopen vyšší 
soběstačnosti, a tím snižuje náklady na pořízení dalších zvláštních pomůcek pro uživatele. 
Pomůcka je na trhu již velmi dlouhou dobu, je prověřena mnoha uživateli a její významný 
přínos k soběstačnosti osoby je naprosto nesporný. V minulosti již byla tato pomůcka hrazena. 
K novému bodu 8 
Požadované pomůcky jsou moderními pomůckami kompenzujícími velmi těžké fyzické 
handicapy (pentaplegie, kvadruplegie, těžká kvadruparéza, amputace obou horních končetin 
apod.), kterými je celková nepohyblivost osoby či její amputace horních končetin. Tyto osoby 
mají bez zmíněných pomůcek velmi ztíženou až znemožněnou vlastní sebeobsluhu. Navrhované 
pomůcky přispějí k jejich velmi zvýšené soběstačnosti, a to i v tak intimní oblasti jakou je 
použití toalety. 
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K novému bodu 9 
Uvedené pomůcky se navrhují výhradně pro uživatele mechanických invalidních vozíků. 
Jde především o paraplegiky, tetraplegiky, amputáře a miopaty. Pomůcka uvedená 
pod písmenem a) výrazně zvyšuje průchodnost mechanického vozíku těžkým terénem tak, 
že místo dvou malých koleček vpředu jede vozík po jednom přídavném větším kole uprostřed. 
Tato pomůcka není ekonomicky náročná a na příspěvek nejspíš dosáhnou pouze ekonomicky 
velmi slabé osoby. Pomůcka uvedená pod písmenem b) je rovněž určena pro stejné uživatele 
mechanických vozíků. Do značné míry nahrazuje využití elektrického vozíku v exteriéru. 
Je přídavným zařízením připojujícím se na standardní mechanický vozík. Je zároveň snadno 
odnímatelná. Při využití velmi zrychluje cestování na mechanickém vozíku a značně prodlužuje 
maximální dojezd a výškovou dostupnost vozíčkáře. 
K novému bodu 10 
Tyto zvláštní pomůcky požadujeme pro prevenci poranění u těžce imobilních osob (osoby 
s parézou nebo plegií končetin, těžkým stupněm artrózy nosných kloubů, amputací končetin 
a funkčně obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) k zajištění bezpečného 
přesunu a vykonání základních hygienických úkonů.  
 
5. V příloze č. 1 části II. bod 3 požadujeme text upravit takto: 

„3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy 
k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 
a) diktafon, 
b) softwarové ozvučení domácích spotřebičů.“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme novou zvláštní pomůcku pro osoby těžce zrakově postižené. Ovládání běžných 
domácích spotřebičů provádějí uvedené osoby pouze po paměti, což je značně nespolehlivé. 
V některých případech akutně hrozí i úraz, a to tehdy, pokud je nevyužívají pod dohledem jiné 
osoby. Proto možnost ovládání domácích spotřebičů prostřednictvím hlasové odezvy značně 
zvyšuje uživatelský komfort osob těžce zrakově postižených a chrání jejich zdraví.  
 
6. V příloze č. 1 požadujeme v nové části IV. vložit písmena g) až i), která znějí: 
„g) elektrický skútr dle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., 

h) sprchové a vanové sedačky, 
i) sprchová a toaletní křesla pevná i pojízdná.“. 
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena j) a k). 
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Odůvodnění: 
Také pro tato zdravotní postižení navrhujeme vložit elektrický skútr. Tato pomůcka přispěje 
k jejich zvýšené soběstačnosti a ve většině případů je jedinou možností jejich mobility 
v exteriéru. Zvláštní pomůcky uvedené v písm. h) a i) požadujeme pro tyto osoby, neboť ty 
nejsou mobilní z důvodů závažných interních postižení, zcela znemožňujících mobilitu, a to 
k zajištění jejich bezpečného přesunu a vykonání základních hygienických úkonů.  

Ministerstvo 
zdravotnictví  

K materiálu celkově 
Požadujeme, aby do návrhu vyhlášky byly doplněny pomůcky zařazené v tzv. bílém programu, 
a bylo tak umožněno na ně čerpat dávky pro osoby se zdravotním postižením. K uvedené 
problematice navrhujeme jednání na pracovní úrovni mezi zástupci Ministerstva zdravotnictví 
(včetně zástupců Pacientské rady MZ) a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Odůvodnění: 
Zařazení uvedených pomůcek (pomůcky usnadňující hygienu; jedná se o toaletní/sprchový 
vozík či pojízdné toaletní/sprchové křeslo) do vyhlášky č. 388/2011 Sb. bylo - i ze strany 
pověřených pracovníků MPSV - jedním z navrhovaných řešení, bohužel tento návrh nebyl dále 
rozpracován a realizován. Dotčené pomůcky nejsou klasifikovány jako zdravotnické 
prostředky, a nejsou tak již hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Problematiku tzv. 
bílého programu považujeme za záležitost, kterou je nutné urychleně řešit.  
Vzhledem k tomu, že maximální finanční limit vyplacených příspěvků je stanoven 
v ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vnímáme zařazení 
pomůcek usnadňující hygienu pouze jako rozšíření sortimentu zvláštních pomůcek, které 
osobám s pohybovým omezením pomáhají zmírňovat sociální důsledky jejich zdravotního 
postižení. Z ustanovení § 9 odst. 9 výše citovaného zákona je zřejmé, že příspěvek nelze 
poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen 
z veřejného zdravotního pojištění – tato podmínka není problematická, ze systému veřejného 
zdravotního pojištění uvedené pomůcky nyní hrazeny nejsou. 
Toaletní/sprchové vozíky či pojízdná toaletní/sprchová křesla jsou potřebnými pomůckami i 
pro osoby, které mají poruchu pohyblivosti z důvodu interního onemocnění, jedná se proto o 
pomůcky, které do připomínkované vyhlášky náleží. Z pohledu rozpočtových nákladů je třeba 
kalkulovat s tím, že toaletní/sprchové vozíky/pojízdná křesla se pohybují v ceně obvykle 10 - 
30 000 Kč (s ohledem na komponenty malých/velkých zadních kol, nadstandardní šířku, 
nosnost, opěrku hlavy, náklon vozíku/křesla či další specifika/funkce). Podle informací 
zdravotních pojišťoven byly údaje ročních výdajů na úhradu tzv. bílého programu vyčísleny 
ve výši 65 550 000 Kč. Tato částka však převyšuje náklady, které by reálně bylo nutné 

Neakceptováno.  
Nad rámec návrhu změny vyhlášky a jeho 
cílů. Fiskální dopady v řádu až desítek 
milionů Kč, které nejsou rozpočtovány.  
Připomínkové místo navrhuje nejen 
poskytovat příspěvek na zvláštní pomůcku 
„na bílý program“ (z připomínky lze 
odvodit, že má jít o toaletní vozík, sprchový 
vozík, pojízdné toaletní křeslo, pojízdné 
sprchové křeslo) nejen pro osoby s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí  ale i pro nově zařazené interní stavy, 
přitom je nepochybné, že ne u všech 
jednotlivých zdravotních stavů je daný 
produkt potřebný.   
Dle informací, které jsou k dispozici, /má 
být „bílý program“ hrazen ze zdravotního 
pojištění mimo kategorizační strom 
(na základě smlouvy o sdílení rizik), 
to vylučuje poskytnutí příspěvku 
na zvláštní pomůcku.  
Obecně však nelze přijmout postup, 
že „co vypadne z úhrad zdravotního 
pojištění“, pokryje příspěvek na zvláštní 
pomůcku.  Produkty „bílého programu“ lze 
přirovnat ke speciální sanitě, na kterou není 
příspěvek na zvláštní pomůcku určen, 
o změně tohoto pravidla MPSV neuvažuje.  
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vynaložit v případě příspěvku na zvláštní pomůcky, neboť obsahuje i výdaje za jiné pomůcky 
usnadňující hygienu, než jsou toaletní/sprchové vozíky a pojízdná toaletní/sprchová křesla. 
Navíc, jak již bylo zmíněno, celková výše příspěvku je omezena ustanovením § 10 odst. 6 
zmíněného zákona, čímž budou reálné náklady doplnění požadovaných pomůcek do vyhlášky 
významně zmírněny. 
Tato připomínka je podstatné povahy.  

 

Moravskoslezský 
kraj 

K příloze č. 1, část IV 
Navrhujeme, aby byla v nově navrhované a vkládané části IV doplněna další nová písmena a 
uvedeny tyto další možné pomůcky:   

• přenosná rampa, 
• schodolez, 
• stropní zvedací systém, včetně instalace. 

Odůvodnění:  
V nově navržené části IV přílohy č. 1 se mimo jiné uvádí, že jde o zvláštní pomůcky určené 
osobám se zdravotním postižením interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti a 
uvádí se jejich výčet.  
Z uvedení zdravotního postižení a jeho charakteru je zřejmé, že účelem poskytovaných 
pomůcek u těchto nově vymezených postižení je tvořit podporu a pomoc osobám, a to ve 
vztahu ke zdravotním postižením, která způsobují těžká omezení pohyblivosti osob.  
V návrhu změny (ve vztahu ke zdravotnímu postižení interní povahy) však není vyjmenován 
shodný výčet pomůcek, které jsou uvedeny pro osoby, jejichž zdravotní stav představuje těžké 
pohybové omezení (dle  přílohy k zákonu v části I. bodu 1.), tj. nejsou v návrhu změny 
uvedeny pomůcky - přenosná rampa, schodolez a stropní zvedací systém (včetně instalace), 
které jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. v části I bod 3 pro osoby 
s pohybovým omezením.  
Z našeho pohledu jde v obou případech zdravotního postižení v konečném důsledku o 
dosažení cíle, tj. eliminaci a řešení pohybových omezení osob, přesto, že jsou způsobena 
odlišnými příčinami. Proto by nemělo být postavení osob rozdílné v přístupu k různým 
pomůckám, které mají řešit stejný důsledek zdravotního postižení, a to mobilitu a pohyblivost 
osob. Dle našeho názoru je tak třeba výčet možných pomůcek u osob zdravotně postižených, 
které mají mít shodný účel (podpora mobility a hybnosti), byť z různých příčin, sjednotit. 
V případě, že by v důsledku připomínkového řízení došlo k dalším úpravám výčtu možných 
pomůcek, pak máme za to, že u zdravotních postižení způsobujících osobám shodné důsledky 
by měly být možnosti pomůcek shodné.   
 

Akceptováno částečně.  
Domníváme se, že potřeby osob uvedených 
v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy 
k zákonu č. 329/2011 Sb. a osob uvedených 
v části 4 (interní stavy, byť dopadající 
na oblast pohyblivosti) nejsou s ohledem 
na zdravotní stav a jeho funkční dopady 
plně srovnatelné/stejné. Vyhovujeme 
připomínce ve vztahu k přenosné rampě 
a schodolezu; osoby s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem interního 
charakteru, které užívají vozík, z nich 
mohou profitovat. Potřebu stropních 
zvedacích systémů u osob s nově 
zařazeným dlouhodobě nepříznivým 
zdravotním stavem neshledáváme 
a poskytování příspěvku na zvláštní 
pomůcku na jeho pořízení nepovažujeme 
za důvodné.  
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Hl.m.Praha Nad rámec návrhu k Příloze č. 1 části I bodu 1: 
- Doporučujeme na konci písmene b) doplnit středník a současně doplnit písmeno c), 
které zní: „c) elektronická orientační pomůcka pro osoby s těžkou vadou nosného 
nebo pohybového ústrojí, jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání 
akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zařadit novou zvláštní pomůcku, konkrétně povelový vysílač pro komunikaci 
s řidičem nebo vozidlem veřejné hromadné dopravy a mobiliářem pro veřejnou hromadnou 
dopravu. V Příloze č. 1 části II bodu 1 písm. d) je již zařazen obdobný povelový vysílač. Tato 
pomůcka je osobami  nevidomými a slabozrakými hojně a úspěchem využívána a je 
nepostradatelnou při zajištění bezbariérového přístupu ke službě veřejné hromadné dopravy i 
orientaci ve veřejném prostoru. Vysílač VPN 02/POV se osvědčil v testovacím provozu ve 
veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze v roce 2017, na kterém spolupracovaly 
osoby se sníženou schopností pohybu spojené s organizacemi Pražská organizace vozíčkářů, 
z. s., a Národní rada zdravotně postižených České republiky, z. s. Využívání této pomůcky 
doporučila Komise Rady hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, neboť 
se prokázalo usnadnění pohybu ve venkovním prostoru pro osoby s těžkou vadou nosného 
nebo pohybového ústrojí. 

 
Neakceptováno.  
Jde nad rámec návrhu, jeho cílů, znamená 
fiskální dopady.  
Zařazení položky „elektronická orientační 
pomůcka“ s totožným vymezením jako je 
pro osoby se zrakovým postižením i pro 
osoby s těžkými vadami nosného nebo 
pohybového ústrojí (tj. do části I.) 
nepovažujeme za (dostatečně) věcně 
důvodné. Tím nezpochybňujeme možná 
pozitiva využití VPN 02 vysílače zjištěná 
z projektu realizovaného v hlavním městě 
Praze. Není ani jasné, nakolik je případné 
využití pomůcek svázáno s hlavním 
městem a jeho městkou hromadnou 
dopravou.  
Obdobně jako se nelze ztotožnit s potřebou 
daných produktů (např. pomůcky pro 
zachytávání vysokých překážek) pro osoby 
s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí, nelze se ztotožnit ani s navrženou 
skupinou dlouhodobě nepříznivých 
zdravotních stavů  - všechny těžké vady 
nosného nebo pohybového ústrojí.  
 

KVOP OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Novelizaci vyhlášky č. 388/2011 Sb. vítám. Sdílím názor, že vyhláška a zejména příloha č. 1 
k vyhlášce je v mnoha ohledech zastaralá a nereaguje na technický vývoj v oblasti pomůcek 
pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením. Jsem rovněž velice ráda za alespoň 
částečné prolomení koncepce přílohy č. 1 k vyhlášce, která zcela nelogicky a nespravedlivě 
preferuje osoby s poruchou nosného nebo pohybového ústrojí. 
Podotýkám, že nárok na příspěvky na zvláštní pomůcky uvedené v novele v současné době 
nemají nejen osoby s těžce omezenou pohyblivostí v důsledku onemocnění interního 

Neakceptováno 
Nad rámec právní úpravy vyhlášky. 
Připomínky nesměřují fakticky k vyhlášce, 
ale zákonu o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižním, nad jehož rámec 
vyhláška jít nemůže.  
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charakteru, ale ani osoby s těžkou poruchou pohyblivosti související 
s onemocněním/postižením mozku a mnohé další. Těch se ale novela netýká. 
S politováním konstatuji, že se předložená novelizace netýká ani příspěvku na motorové 
vozidlo, ačkoli současné vymezení zdravotních postižení odůvodňující přiznání příspěvku 
na motorové vozidlo je rovněž velmi kasuistické. 
Za poslední roky jsem obdržela mnoho podnětů, v nichž si lidé trpící různými onemocněními 
a poškozeními mozku (roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc atd.) stěžují na zamítnutí 
žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Úřady žádosti 
zamítají s odůvodněním, že jejich onemocnění není těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí, a to i přesto, že porucha pohyblivosti způsobená daným onemocněním/postižením je 
srovnatelná s poruchou pohyblivosti zapříčiněnou těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí dle přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb., která vymezuje zdravotní postižení odůvodňující 
přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání.  
Nespravedlnost rovněž spatřuji v tom, že nárok na příspěvek mají lidé s těžkou nebo hlubokou 
mentální retardací a stavy na rozhraní těžké mentální retardace, ale lidé se stejně závažným 
onemocněním – demencí ‒ nárok nemají. Mohu do jisté míry pragmaticky chápat záměr 
nepřiznávat příspěvek na motorové vozidlo seniorům s demencí, kterých stále přibývá. 
Považuji však za velmi nespravedlivé, že na příspěvek nedosáhnou lidé mladšího věku, kteří 
mají závažnou poruchu intelektu v důsledku nemoci nebo úrazu, a to jen proto, že onemocněli, 
případně utrpěli úraz po druhém roce života. Pro vysvětlení považuji za vhodné uvést, že za 
mentální retardaci lékaři považují pouze poruchu intelektu, která je vrozená nebo získaná 
během prvních dvou let života. Poruchu intelektu vzniklou později, tj. po druhém roce života, 
již nepovažují za mentální retardaci, ale za demenci. Demencí proto nemusejí nutně trpět pouze 
lidé vysokého věku. Přitom demence může mít mnoho projevů a vedle úbytku mentálních 
schopností se často projevuje i těžkou poruchou pohyblivosti. 
Vyhláška č. 388/2011 Sb., konkrétně příloha č. 1 k vyhlášce, a příloha k zákonu 
č. 329/2011 Sb. vyžadují komplexní novelizaci tak, aby nárok na pomůcky získali všichni 
ti, kteří trpí závažnou poruchou pohyblivosti, bez ohledu na diagnózu, která poruchu 
pohyblivosti způsobuje. 
Dotčená právní úprava, ani při zohlednění předkládané novely, nenaplňuje závazky státu 
vyplývající z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.1 Dle článku 28 Úmluvy je 
úkolem státu zajistit lidem s postižením rovný přístup ke kompenzačním pomůckám a další 

 
1  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2010 Sb. m. s., ve znění účinném od 28. října 2019. 
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pomoci související s uspokojováním potřeb vztahujících se ke zdravotnímu postižení. Státy 
mají rovněž povinnost přijmout účinná opatření k tomu, aby kompenzační pomůcky a jiná 
opatření sloužící k zajištění mobility lidí s postižením učinily finančně dostupnými.2 
V uvedených souvislostech bych závěrem ráda zdůraznila, že dotčená právní úprava je stále 
postavena na posuzování nároku dle zdravotní diagnózy, což není v souladu se sociálním 
modelem zdravotního postižení, ze kterého Úmluva o právech osob se zdravotním postižení 
vychází.3 

Tichý svět 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) 
přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a)  pomůcka pro poslech zařízení způsobilého k reprodukci rozhlasového 
nebo televizního vysílání, anebo pomůcka pro poslech zařízení k reprodukci 
zvukových nebo zvukově obrazových záznamů,  

b) telefonní zesilovač,  
c) soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku; jedná se o soustavu složenou 

z mikrofonu, přijímače, a pokud je třeba i speciálního sluchadla.  
 
Návrh Tichý svět:  
c) pomůcka pro přenos zvuku; jedná se o mikrofon, nebo přijímač, nebo speciální 
sluchadlo, a pokud je třeba o jejich soustavu či kombinaci některých z těchto částí. 

 
(V praxi jsme se setkali s tím, že moderní sluchadla v sobě již přijímač obsahují a 
neslyšícímu příspěvek nebyl uznán, jelikož si nežádal o soustavu, ale pouze o 
mikrofon. Z našeho pohledu by bylo ideální, pokud by se dalo žádat o jednu z těchto 
částí, dvě či celý komplet.) 
 
5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. a) a b) 
přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:  
Návrh Tichý svět: 

zařízení umožňující vizuální komunikaci; jedná se o zařízení s podporou 

Akceptováno částečně 
 

 
2  Článek 20 písm. b) Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  

3  Článek 1 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 
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minimálně 4G LTE internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx, 
displejem minimálně 5,5", a optickou stabilizací obrazu.  

(Změnu minimální velikosti displeje z  6“ na 5,5“ navrhujeme na základě stále 
přibývajících zkušeností s našimi neslyšícími klienty a jejich podnětů. Díky tomu 
víme, že velikost displeje 5,5“ je vyhovující. Optickou stabilizaci navrhujeme 
z důvodu potřeby kvalitního a ostrého obrazu, který je podmínkou pro dobrou vizuální 
komunikaci.) 
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