
 

 

VII. 

 

Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Připomínkové 

místo 

Ustanove

ní 

Připomínky Vypořádání 

MF 

 

usnesení 

vlády - 

Bod II/2 

 Zásadní připomínka: 

požadujeme vypustit. Je věcí každého ministra, aby uplatňoval 

požadavky své kapitoly při sestavování příslušných rozpočtových 

dokumentů. Tuto povinnost nelze přenášet na ministryni financí. 

Akceptováno.  

Ostatní  

 

1. Mezi rokem 2017, kdy byl schválen rozpočet na dávky osobám se 

zdravotním postižením (pododdíl 418) ve výši 2,35 mld. Kč, a rokem 

2020, kdy je rozpočet schválen ve výši 3,1 mld. Kč, došlo ke zvýšení 

o téměř 32 %. Navrhované opatření by mělo být upraveno tak, aby 

meziroční rozsah rozpočtových dopadů byl nižší, než jak je plánováno 

nyní - tj. méně než 244 mil. Kč pro první rok účinnosti. 

Neakceptováno.  

Poslední úpravy zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením realizované od roku 2017 nebyly 

předkládány MPSV – šlo o poslanecké iniciativy. Růst 

výdajů tak MPSV nemohlo výraznějším způsobem 

ovlivnit.  

Změny realizované na základě poslaneckých iniciativ 

nemohou mít za následek odmítání resortních (vládních) 

návrhů nebo požadavky na jejich zúžení.   

Opětovně zdůrazňujeme, že část předloženého návrhu 

vyplývá z vládního závazku a zdravotní kritérium bylo 

zpracováno s maximální odpovědností k potřebám osob 

se zdravotním postižením a fiskálním dopadům. I druhá 

část návrhu s fiskálními dopady (demence) byla 

navrhována s respektem k potřebám této skupiny osob, 

vládnímu prohlášení, fiskálním dopadům a požadavkům 

odborné veřejnosti (Veřejný ochránce práv).   

V připomínce zmíněný růst výdajů byl dán především 

příspěvkem na mobilitu (zvýšením částky příspěvku 

k 1. 1. 2018 a mírnému zvýšení počtu příjemců 

v důsledku demografických trendů).  U příspěvku 

na zvláštní pomůcku došlo např. mezi roky 2018 a 2019 

k mírnému poklesu výdajů. 
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 2. Čl. I bod 1 dáváme ke zvážení přeformulovat následujícím 

způsobem. 

V § 10 odstavec 2 zní: 

"(2) Spoluúčast osoby činí 1 000 Kč.". 

Neakceptováno 

 3. Upozorňujeme, že v předložené Závěrečné zprávě RIA v bodě 1. je 

nutno termín nabytí účinnosti 30. června 2021 opravit na 1. července 

2021, jak je to uvedeno v předloženém návrhu novely zákona. 

Akceptováno.  

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády 

k ZZ RIA Zásadní připomínky - Návrh variant řešení 

1. Předkladatel by měl doplnit, zda byly zvažovány i další varianty 

řešení, a popř. vysvětlit, proč nebyly v rámci ZZ RIA 

vyhodnoceny.  

Lze uvažovat, že další varianty by vznikly jednak různým 

kombinováním celkových opatření (např. var. 3 – dostupnost 

příspěvku pro osoby s poruchou autistického spektra + 

zefektivnění řízení o příspěvku, var. 4 – dostupnost příspěvku pro 

osoby s poruchou autistického spektra + demencí, atd.), jednak 

různým vnitřním nastavením jednotlivých opatření (např. opatření 

k příspěvku pro osoby s poruchou autistického spektra 

rozpracovat do více variant dle kritérií pro přiznání nároku, tedy 

var. 1 – příspěvek bez kritérií, nárok pro všechny osoby 

s poruchou, var. 2 – příspěvek s kritérii těžké funkční postižení + 

závažné projevy autoagrese a heteroagrese + opakované 

psychiatrické intervence, var. 3 – příspěvek s kritérii funkční 

postižení + opakované psychiatrické intervence, atd.). U variant 

vytvořených druhým uvedeným způsobem by tímto bylo možné 

rozšiřovat, nebo naopak zužovat soubor potenciálních žadatelů, 

a tudíž i náklady na státní rozpočet.  

 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

2. Varianty by mezi sebou měly být porovnány i dle svých nákladů 

na státní rozpočet. Ideálně do jedné tabulky proto žádáme shrnout 

jednotlivé nákladové položky a výslednou částku každé z variant. 

Výběr nejnákladnější varianty by pak měl být zdůvodněn.  

 

Přezkum účinnosti regulace 

Akceptováno částečně.  

Do ZZRIA bude doplněno, že jsou i další možnosti 

(znění) zdravotní podmínky nároku na příspěvek 

na zvláštní pomůcku u dotčených dvou skupin osob 

(PAS, demence).  Vzhledem k tomu, že byly 

vyhodnoceny jako naprosto nereálné (např. z fiskálních 

důvodů), detailně jsme se jimi nezabývali. To platí 

i pro různé kombinace. Nicméně ZZRIA bude doplněna 

v maximální možné míře s vědomím níže uvedeného.   

Kritéria byla vytvořena v součinnosti se zástupci odborné 

lékařské veřejnosti tak, aby cílila na účel příspěvku na 

zvláštní pomůcku, potřeby osob se zdravotním 

postižením, a proto se ZZRIA zaměřila na varianty reálné, 

optimální, naplňující stanovené cíle.  Předkládání 

(zvažování, vyhodnocování…) více variant (s dílčím 

přínosem pro osoby se zdravotním postižením, 

„neúplným“ vymezením podmínek nároku nepovažujeme 

za přínosné ani pro proces RIA.  „Rozšiřován nároku“ – 

tj. nastavení podmínek, kdy by zdravotní stav nepůsobil 

těžkou poruchu pohyblivosti nebo orientace, a tedy 

nevyžadoval pomoc státu s pořízením dané pomůcky by 

nesledovalo potřeby osob se zdravotním postižením, 

vedlo k nedůvodnému vynakládání prostředků státního 

rozpočtu, nerovnosti jednotlivých skupin osob před 

zákonem apod. Varianty „zužující“ by naopak 

znamenaly, že se pomoci nedostane těm, kteří ji důvodně 

potřebují.  Proto se ani taková možnost řešení 

nepředkládá. 
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3. Žádáme jasně stanovit, po jaké době by (orientačně) mohl být 

k dispozici první výstup z přezkumu. Z uvedeného není zřejmé, 

zda je skutečně počítáno s termínem 1,5 roku po nabytí účinnosti.  

Tabulka byla doplněna k vyhodnocení nákladů a přínosů 

variant.  

 

Akceptováno.  

Přezkum ex post RIA bude proveden po dvou letech 

účinnosti.  

ÚV KOM  Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 

12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění.  

V části C) důvodové zprávy nicméně doporučujeme neuvádět předpisy 

EU, které se ani zprostředkovaně nedotýkají právě předkládané novely 

(informace tam uváděná není ostatně přesná). 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmětné problematiky se dotýká Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením (sdělení MZV č. 10/2010 Sb. m. s.), která byla 

ratifikována rovněž Evropskou unií dne 23. prosince 2010 

(2010/48/ES). 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti 

s právem EU žádné připomínky. 

V bodě 5 novely je v závěru odkazováno na § 12 odst. 2 až 6, nicméně 

§ 12 zákona má pouze čtyři odstavce. 

Závěr: 

Návrhem zákona není do právního řádu ČR implementováno 

právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

Akceptováno.  

 

Předpisy byly vypuštěny. 

NRZP ČR 

 

§ 24a, 

odst. 2. 

Navrhujeme prodloužení lhůty z 15 dní na 30 dní.  

Odůvodnění: 

Lhůta 15 dnů (v případě, kdy není doručováno do vlastních rukou) není 

obvyklá a je krátká. Námitky bývají obecně podávané do 30 dnů 

(např. u státní sociální podpory).  

Akceptováno.  
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k § 35 – se změnou navrhovanou MPSV ČR v odstavci 1 NRZP ČR 

souhlasí. Doporučujeme, aby tento návrh byl sloučen s návrhem 

pana poslance Kaňkovského a dalších, tisk č. 896, neboť tyto 

návrhy se vzájemně neruší a zároveň poskytují lepší komfort, jak 

držitelům průkazů, tak pracovníkům Úřadu práce.  

Žádáme o sloučení obou návrhů. 

Neakceptováno – nad rámec návrhu  

 

Vláda dala k ST 896 nesouhlasné stanovisko. „Sloučení“ 

návrhů lze realizovat v Poslanecké sněmovně, nikoli 

nyní.  

ČMKOS Obecně  Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh 

zákona, 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 zasílá k němu následující vyjádření. 

ČMKOS obecně vnímá postavení osob se zdravotním postižením 

ve společnosti jako problematiku, která si zasluhuje velkou pozornost, 

aby se jejich život přiblížil životu lidí bez postižení. Zdravotně 

postižené osoby mají právo na zapojení do společenského, kulturního, 

vzdělávacího, pracovního a rodinného života. Dávky pro zdravotně 

postižené osoby přibližují možnost žít plnohodnotným životem této 

skupině lidí.  Vítáme jakékoliv změny v jejich životě a usnadnění 

jejich života. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 

motorového vozidla u osob se závažným funkčním dopadem poruch 

autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité 

hloubky, velmi pomůže rodinám při péči o takového člena rodiny. 

Vítáme možnosti přístupu k příspěvku na zvláštní pomůcku osobám 

bez ohledu na to, v jaké době vzniklo mentální postižení, tj. nejen 

osobám s mentální retardací ale i demencí. Zefektivnění řízení 

v oblasti příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla a průkazu osoby se zdravotním 

postižením by mohlo pomoci řešit jejich situaci neprodleně. 

K jednotlivým ustanovením 

1. K bodu 4 (nový § 24a)   

Nesouhlasíme, aby došlo k pozastavení příspěvku na péči 

(dále jen PnP) a příspěvku na mobilitu po delší souvislou dobu 

hospitalizace příjemce ve zdravotnickém zařízení. 

Odůvodnění: Důvodem je to, že péče o tyto osoby ze strany 

jejich pečujících osob je po tuto dobu ještě mnohem náročnější 

než za normálních podmínek, a základním předpokladem pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Připomínka jde nad rámec úpravy, dokonce se vztahuje 

také i jinému právnímu předpisu (zákonu o sociálních 

službách a příspěvku na péči).  

To, že výplata příspěvku na mobilitu nenáleží, jestliže je 

osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní 

péče v průběhu hospitalizace (i to co znamená celý 
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její poskytování je dennodenní cestování asistenta za 

příjemcem příspěvku do nemocnice. Tímto jsou navíc ještě 

jeho finanční výlohy výrazně zvýšeny. V této situaci není 

naprosto žádoucí rušit pomoc státu při péči o tyto osoby. 

Podporujeme přehodnocení tohoto návrhu a zachování 

vyplácení PnP, příspěvku na mobilitu i během hospitalizace 

příjemci těchto dávek a zachování péče o tyto osoby 

v nemocničním prostředí. K možným námitkám vedoucí 

k zneužívání těchto dávek by sloužil mechanismus kontroly 

z úřadu práce ve zdravotnických zařízení k péči o osoby se 

zdravotním postižením a vyhodnocení zapojení pečujících do 

péče o zdravotně postiženou osobu, vzhledem k závažnosti 

onemocnění. Možnost trávit společný čas, drobné úkony péče 

a komunikace by velmi usnadnila hospitalizaci zdravotně 

postižených osob. 

Tato připomínku je doporučující. 

2. K bodu 6 (§ 35 odst. 1)  

Navrhujeme u osob se zdravotním postižením, kde přetrvává 

trvale nepříznivý stav, žádost o nový průkaz nepodávat, ale 

pouze ho prodloužit.  

Odůvodnění: Usnadníme tak život osobám se zdravotním 

postižením, kdy jejich nepříznivý stav je setrvalý a neměnný 

či zhoršující se vyjádřením jejich ošetřujícího lékaře. Nebudou 

muset dokazovat odbornými posudky svůj nepříznivý stav. 

Tato připomínka je zásadní. 

kalendářní měsíc) platí již v současné úpravě. Nyní se jen 

zjednodušuje postup v dané situaci.  

Příspěvek na mobilitu je nárokem osoby se zdravotním 

postižením (obdobně příspěvek na péči), podmínkou 

mimo jiné je, že se osoba se zdravotním postižením 

v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje za úhradu. 

Argumentaci potřebami pečujících osob tak nelze 

přijmout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo nebere v potaz možnost stanovit 

neomezenou dobu platnosti posudku – viz § 35 odst. 5 

zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. Tam, jde je zdravotní stav neměnný, není 

platnost posudku omezována, v současné době jde o cca 

80 % případů.  Navrhovaná úprava je tedy nadbytečná a 

mohla by být matoucí.  

KVOP Obecné  Předchozí veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, PhD., mnoho 

let usilovala o to, aby i lidé s demencí, měli nárok na příspěvek 

na zvláštní pomůcku. Velice rád bych proto v této části napsal, že 

vítám rozšíření zdravotních stavů zakládajících nárok na příspěvek 

na zvláštní pomůcku o osoby s těžkou demencí s neschopností chůze 

a odkázaností na mechanický vozík. Učinit tak ale bez dalšího 

nemohu, neboť žádný z přiložených dokumentů neobsahuje výčet 

zvláštních pomůcek, na které budou mít osoby s uvedeným 

zdravotním postižením nárok. Předkladateli tedy vytýkám, že 

Vysvětleno – obecná připomínka směřuje nad rámec 

návrhu.   

 

Požadavek VOP na „komplexní řešení“ potřeb osob 

se zdravotním postižením jde nad rámec předkládaného 

návrhu. Předkládaný návrh zákona cíleně reaguje 

na vládní závazek (Podnět) i podnět VOP ve vztahu 

k osobám s demencí (blíže viz ZZRIA a DZ). 

Předkládané řešení si tedy neklade za cíl reformu 
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k připomínkám opakovaně předkládá neúplný materiál. Naposledy 

stejně nepřehledně a nekoncepčně postupoval, když zdravotní 

postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

rozšiřoval o postižení interní povahy. 

Rozšiřování zdravotních stavů zakládajících nárok na příspěvek 

na zvláštní pomůcku tzv. „salámovou metodou“, není správný postup. 

Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. i příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 

Sb. vyžadují komplexní novelizaci, tak aby nárok na pomůcky získali 

všichni ti, kteří mají závažnou poruchu pohyblivosti nebo orientace, 

bez ohledu na diagnózu, která poruchu způsobuje. 

V minulosti má předchůdkyně také mnohokrát upozorňovala 

na nespravedlivé a velmi kasuistické vymezení zdravotních postižení 

odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, a to se 

zvláštním důrazem na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 

motorového vozidla. Bohužel stále přetrvává nespravedlivé a ničím 

neodůvodněné upřednostňování některých zdravotních postižení 

nad jinými, byť se srovnatelnými funkčními dopady na schopnost 

pohyblivosti nebo orientace. Na tom nemůže nic změnit ani současné 

navrhované rozšíření výčtu zdravotních postižení odůvodňujících 

přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového 

vozidla o závažné autistické poruchy s těžkým funkčním postižením. 

V souvislosti s uvedenými argumenty bych pro doplnění rovněž 

zopakoval, že dotčená právní úprava tak stále 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 pomoci související 

s uspokojováním potřeb vztahujících se ke zdravotnímu postižení. 

Státy mají rovněž povinnost přijmout účinná opatření k tomu, že 

kompenzační pomůcky a jiná opatření sloužící k zajištění mobility lidí 

s postižením učiní finančně dostupnými.2 

Tato připomínka je zásadní. 

 

příspěvku na zvláštní pomůcku a/nebo vymezení 

„zdravotní podmínky“ nároku.   

Zdravotní podmínky nároku na příspěvek na zvláštní 

pomůcku uvedené v příloze zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením jsou vázány 

na zdravotní postižení, která jsou vymezena 

prostřednictvím disabilit a funkčních důsledků 

na pohyblivost nebo orientaci, což zajišťuje kompatibilitu 

s   účelem příspěvku na zvláštní pomůcku. Příloha 

k zákonu č. 329/2011 Sb. obsahuje de facto široké 

spektrum zdravotních postižení: postižení nosného 

a pohybového systému, postižení ortopedická, 

neurologická, duševní, chirurgická, traumatologická, 

postižení interní povahy a postižení zraku a sluchu. 

MPSV se problematikou úpravy podmínek nároku 

na příspěvek na zvláštní pomůcku (včetně nastavení 

„zdravotní podmínky“) opakovaně zabývalo, pro tyto 

účely se snažilo využít i TAČR, přitom využití agentury 

se nakonec ukázalo nereálné. Do představ o optimálním 

řešení potřeb osob se zdravotním postižením a podobě 

právní úpravy nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku 

se promítá rozličné množství obtížně slučitelných názorů 

a zájmů (zejména zástupců organizací osob se zdravotním 

postižením, výrobců pomůcek, zdravotních pojišťoven) 

a je obtížné nalézt shodu zainteresovaných aktérů 

na věcných řešeních mnoha aspektů této obtížné materie, 

včetně případných dopadů zvoleného řešení na státní 

rozpočet. Vzhledem k tomu, že si MPSV uvědomuje, 

že zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku 

na zvláštní pomůcku nejsou nastavena zcela optimálně, 

bude se proto MPSV v nejbližší době znovu zabývat 

problematikou úpravy podmínek nároku, zejména 

 
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. 
2 Viz článek 20 písm. b) Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 
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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K čl. I 

1. K bodu 3 (§ 2) 

S návrhem, aby žádost o nový průkaz osoby se zdravotním 

postižením bylo možné podat nejdříve 100 dnů před dnem, kterým 

končí nárok na dosavadní průkaz osoby se zdravotním postižením, 

bych souhlasil, pokud by byl Úřad práce ČR schopen vydat průkaz 

nejpozději do tří měsíců od podání žádosti. Z podnětů, které 

dostávám, mám však odlišnou zkušenost. Řízení v prvním stupni 

běžně trvá i půl roku. Velice mě proto překvapila informace 

uvedená v důvodové zprávě, že posouzení zdravotního stavu 

u tohoto řízení trvá pouhých 48 dnů. Dokud budu dostávat podněty 

na průtahy v řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, 

nemohu s navrhovanou úpravou souhlasit. Jsem přesvědčen, že 

přijetím tohoto opatření by se zvýšil počet osob, kterým by nebyl 

možností komplexního nastavení zdravotní podmínky 

nároku, aby nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 

získaly na základě funkčních dopadů (s využitím 

srovnatelnosti) všechny osoby, které mají těžké omezení 

pohyblivosti nebo orientace. Zpracování nastíněné právní 

úpravy nebude jednoduché, protože bude obtížné nalézt 

odborného řešitele, shodu zainteresovaných aktérů včetně 

shody nad fiskálními dopady, které z takového řešení 

plynou.  

K výtce uvedené v úvodu obecné připomínky, že materiál 

neobsahuje informaci o tom, na jaké pomůcky bude moci 

být osobám s demencí poskytnut příspěvek, uvádíme, 

že tato informace je obsažena v DZ. „Předpokládá se, že 

okruh pomůcek, na který bude uvedeným osobám možné 

poskytovat příspěvek, bude velmi podobný okruhu 

pomůcek, na jejichž pořízení je přispíváno (od března 

2020) osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem interní povahy výrazným způsobem limitujícím 

jejich mobilitu.“ 

 

 

 

Akceptováno. 

Bod vypuštěn. 
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včas „obnoven nárok na průkaz“, a proto by se na několik měsíců 

ocitly bez výhod, které jim náleží. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo přijmout 

odpovědnost za nefunkčnost posudkové služby a místo 

restriktivních opatření s negativním dopadem na jednu 

z nejohroženějších skupin by mělo učinit vše k její ochraně.  

 

Stačilo by k tomu zavést obdobnou úpravu jako u příspěvku 

na péči. Nárok na příspěvek na péči nezaniká s koncem dne 

platnosti posouzení zdravotního stavu pro účely příspěvku. 

S koncem platnosti posouzení zdravotního stavu Úřad práce ČR ex 

offo zahajuje nové řízení, přičemž nárok na příspěvek na péči 

v původní výši trvá po celou dobu nově zahájeného řízení, až 

do vydání rozhodnutí. Takto by osoba se zdravotním postižením 

mohla mít platný průkaz až do jeho odnětí. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

2. K bodu 7 (příloha část I. bod 1 písmeno n) 

Z důvodové zprávy je zřejmý záměr předkladatele zrovnoprávnit 

postavení lidí s demencí a zajistit jim přístup k předmětným 

dávkám, což vítám. Předkladatel k výčtu postižení odůvodňujících 

přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku přidává „těžkou demenci 

s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud 

byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen 

revizním lékařem“. 

K uvedené formulaci mám ovšem konkrétní připomínku. 

Domnívám se, že provázání nároku na dávku pro lidi s demencí 

na nutnost mít přiznán nárok na vozík ze systému zdravotního 

pojištění je nesystémové a zbytečně zatěžující. Z poznatků z praxe 

vyplynulo, že mnoho rodin při péči o blízké s demencí, která již 

postoupila do třetího stadia, běžně užívá vozíky pořízené také 

z jiných zdrojů než jen ze systému zdravotního pojištění (nákup, 

půjčka, místní charita apod.). Nadto v této fázi demence je určité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno.  

Stávající návrh se doplňuje o text:  

 „nebo těžká demence provázená těžkým syndromem 

geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým 

vyšetřením“.  

 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku budou mít osoby 

s těžkou demencí a odkázaností na invalidní vozík (který 

byl poskytnut ze systému veřejného zdravotního 

pojištění), tedy osoby, jejichž potřeby již byly 

identifkovány. Druhou skupinou budou osoby s těžkou 

demencí a funkčně identickým stavem (s imobilitou), 

které mají vozík z jiných zdrojů nebo jím nedisponují 

nebo jsou upoutány na lůžko. Postihnou se tak stavy bez 

vazby na předpis vozíku zdravotní pojišťovnou a bez 

ohledu na způsob „přepravy“. Vzhledem k specifikům 
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procento lidí také ve stavu, kdy již usazení na vozík není reálné. 

V některých případech je tak třeba člověka s demencí potřeba 

převážet vleže a i zde by příspěvek na zvláštní pomůcku 

spočívající například ve stavebních pracích spojených 

s uzpůsobením koupelny či WC nebo rozšíření dveří v bytě měl 

opodstatnění. 

Ve světle výše uvedených argumentů tak navrhuji, aby podmínka 

mít vozík předepsán příslušným lékařem a schválen revizním 

lékařem byla vypuštěna. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

stavu geriatrické křehkosti a jím podmíněné imobility 

bude v takovém případě potřebné prokázání stavu 

geriatrickým vyšetřením, neboť uvedení odborníci jsou 

erudováni v diagnostice geriatrických syndromů. 

Toto řešení je v souladu s CIA (protikorupční opatření), 

aby nedocházelo k případnému zneužívání nebo 

nesprávnému postupu ze strany některých poskytovatelů 

zdravotních služeb, kteří nejsou edukováni v geriatrické 

problematice.  

ÚVČR - POU  Zásadní připomínka: 

1. Programové prohlášení vlády: 

Programové prohlášení vlády uvádí problematiku dávek pro 

zdravotně postižené osoby, včetně řešení problematiky zdravotně 

sociálního pomezí. Jak zapadá návrh do plnění tohoto prohlášení? 

Viz věta uvedená v předkládací zprávě „Jeví se vhodné podpořit 

osoby s demencí, která výrazně dopadla na jejich mobilitu, 

příspěvkem na zvláštní pomůcku.“ A dále věta v důvodové zprávě 

„Příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu a průkaz 

osoby se zdravotním postižením nejsou přitom jedinými 

intervencemi státu ve prospěch osob se zdravotním postižením a 

jejich rodin…Propojení objektivního zjištění odborného 

lékaře/poskytovatele zdravotních služeb o tíži demence se 

zdravotnickým prostředkem učeným ke kompenzaci těžké poruchy 

pohyblivosti až immobility zajišťuje individuálnost a cílenost 

nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, usnadňuje a 

zpřehledňuje dokazování nároku a minimalizuje prostor pro 

nedůvodné poskytnutí dávky“. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

2. Dopady na státní rozpočet: 

V důvodové zprávě je uvedeno, že podle názoru konzultovaných 

odborníků může podmínky nároku na příspěvek na zvláštní 

pomůcku na pořízení motorového vozidla nově splnit každoročně 

Akceptováno.  

 

Důvodová zpráva i ZZRIA budou doplněny ve vztahu 

k programovému prohlášení vlády ČR, a to následovně:  

 

Návrh vychází rovněž z Programového prohlášení vlády 

České republiky. V této souvislosti lze zmínit např. 

prohlášení „Zjednodušíme a zrychlíme administraci 

dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem s cílem zvýšit komfort pro klienty“, 

k čemuž napomáhají navrhované změny v oblasti 

zjednodušení a zefektivnění řízení. Rozšíření okruh osob 

s nárokem na příspěvek na zvláštní pomůcku o osoby 

s demencí pozitivně dopadne (nejen) na seniory. Lze tak 

zmínit i tu část prohlášení, která uvádí, že vláda se zasadí 

o zlepšení podmínek života seniorů.  

 

 

 

 

Neakceptováno (vysvětleno).  

 

Statistická zjišťování o zdravotním stavu obyvatel ČR 

(MZ, ÚZIS, ČSÚ) staví na sběru dat dle diagnóz dle 
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cca 500 osob s dg. F 84. Dále je uvedeno, že lze usuzovat, že z cca 

153 tis. osob s demencí se nachází ve stadiu těžké demence 10 % 

z nich. Tímto způsobem přece nelze dokladovat objektivní 

požadavek na výdaje státního rozpočtu. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

MKN -10. Uvedená statistika neumožňuje vyhodnotit 

rozsah a tíži jakéhokoliv zdravotního postižení, tedy 

i demence a PAS. 

Rovněž ČSSZ včetně její LPS vede statistiku dle MKN -

10, tzn. ani z této oblasti nelze získat přesné údaje. Proto 

MPSV vycházelo z kvalifikovaného odhadu odborných 

lékařských kruhů, i z odborných odhadů MPSV 

na základě zkušeností s fungováním dávkových systémů. 

MMR  K platnému znění 

Do platného znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme 

promítnout změnu navrhovanou v čl. I, novelizačního bodu 8 (tečku 

nahradit čárkou). 

K důvodové zprávě 

Strukturu a členění obecné části důvodové zprávy doporučujeme 

uvést podle čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.      

Akceptováno. 

KZPSZ a UZS  K novelizačnímu bodu 8 -  v příloze v části I. bodu 5 písm. c)  

Odůvodnění:   

Zhodnocení stavu osoby a závažnosti projevů autoagrese a 

heteroagrese je v kompetenci posudkového lékaře, stejně tak 

sociálního pracovníka vykonávajícího sociální šetření během řízení o 

příspěvku na zvláštní pomůcku.  

Také upozorňujeme na to, že by kritérium 3 psychiatrických 

intervencí během 12 měsíců mohlo být za určitých okolností 

diskriminační vzhledem k tomu, že vhodným přístupem lze 

psychiatrické intervence minimalizovat. Tento návrh by v určitém 

smyslu naváděl k využívání psychiatrické péče, jen aby byla splněna 

podmínka pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.  

Doporučujeme upravit takto: navrhujeme vyškrtnutí části věty: 

„…pro které došlo i přes zavedenou medikaci v posledních 12 

měsících k potřebě alespoň 3 psychiatrických intervencí.“ 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

Akceptováno. 

                                                                                                                            

Předložené řešení bylo v kontextu připomínky 

přehodnoceno a upraveno následujícím způsobem: 

c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s 

opakovanými závažnými a objektivně prokázanými 

projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími 

i přes zavedenou léčbu.  

 

Vymezení zachovává jako rozhodující „zdravotní 

podmínku“ nároku těžké funkční postižení se závažnými 

projevy autoagrese nebo heteroagrese, které musí být 

objektivně prokázány. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pojem zavedení léčby vyjadřuje, že management péče o 

osoby s uvedeným postižením je komplexní.  

Vzhledem k charakteru příspěvku na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla a dlouhodobosti i výše 

podpory, která je příspěvkem zajištěna, nemohou být 

podmínkou nároku stavy subjektivně udávané, ale 
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objektivně prokázané; nepůjde rovněž ani o ojedinělé 

nebo občasné poruchy a problémy nebo poruchy a stavy, 

které lze pozitivně ovlivnit odbornými všeobecně 

uznávanými a používanými postupy a opatřeními. 

Za sklem o.s. Příloha 

5. 

Zdravotní 

postižení 

odůvodňu

jící 

přiznání 

příspěvku 

na 

zvláštní 

pomůcku 

na 

pořízení 

motorové

ho 

vozidla 

nebo 

speciálníh

o 

zádržního 

systému, 

za které 

se 

považují:  

c) 

Navrhované znění: 

c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením s opakovanými 

závažnými projevy autoagrese nebo heteroagrese, pro které došlo i 

přes zavedenou medikaci v posledních 12 měsících k potřebě alespoň 

3 psychiatrických intervencí. 

nevystihuje dostatečně jasně oblasti, pro které není jedinec 

s poruchou autistického spektra bez přítomnosti mentálního 

postižení schopen přepravy prostředky hromadné dopravy. 

Podmínka zavedení medikace v průběhu 12 měsíců nejméně 3 

psychiatrických intervencí je diskriminační, v rozporu s Úmluvou 

o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním 

postižením.  

 

Návrh úpravy znění:  

c)    autistické poruchy s těžkým funkčním postižením komunikace a 

orientace nebo zásadně omezenou schopností přepravy prostředky 

hromadné dopravy s opakovanými závažnými projevy autoagrese 

nebo heteroagrese., pro které došlo i přes zavedenou medikaci 

v posledních 12 měsících k potřebě alespoň 3 psychiatrických 

intervencí. 

PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 

 

Akceptováno a vysvětleno. 

 

K vypořádání se vztahuje vypořádání a vysvětlení 

uvedené k připomínce KZPSZ + UZS.   

 

Doplnění podmínky „komunikace a orientace“ se 

nepovažuje za nezbytné, neboť ani v případě jiných 

zdravotních stavů uvedených v příloze zákona č. 

329/2011 Sb. se necitují základní diagnostické okruhy 

příznaků. Poruchy komunikace a orientace nezakládají 

nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 

motorového vozidla; rozhodující podmínkou pro nárok 

jsou závažné projevy autoagrese a heteroagrese. Doplnění 

o podmínku omezení schopnosti přepravy prostředky 

hromadné dopravy by nebylo systémové, protože není 

uváděno ani u jiných zdravotních stavů zakládajících 

nárok.    

 Lhůta pro 

podávání 

námitek 

dle 

navrhova

ného  

Lhůta 15 dnů (v případě, kdy není doručováno do vlastních rukou) 

není obvyklá a je krátká. Námitky bývají obecně podávané do 30 

dnů (např. u státní sociální podpory). 

Příklad: 

Příspěvek na mobilitu se vyplácí do konce kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Tedy 

Akceptováno.  
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§ 24 a) např. za červen v červenci. Pokud ÚP zastaví příspěvek na mobilitu, 

kdy jako poslední měsíc nároku bude červen, tak naposledy jej vyplatí 

v červenci. Bude-li ÚP brát jako měsíc zastavení červen, pak 15 dnů 

uplyne 15.7., a protože není osobě doručováno do vlastních rukou, 

může se stát, že se dopis ztratí a osoba vůbec nebude mít šanci zjistit, 

že se dávka zastavuje, protože většina osob reaguje spíše na to, 

že dávka nepřijde, což zjistí až v srpnu. 

 Pokud by ÚP jako měsíc zastavení bral až měsíc výplaty (což je 

pravděpodobné dle § 15 odst. 2: „a to od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který dávka již byla 

vyplacena."), tak termínem pro podání námitek bude 15.8. Tj. osoba 

za červen v červenci dostane dávku. Pokud jí nebude doručeno, 

pak může v srpnu dávku očekávat, ale v termínu nepřijde. Teprve až 

když nepřicházejí prostředky, se většina lidí začne zajímat, co se děje. 

Termíny výplaty bývají cca mezi 9. – 12. dnem v měsíci. Osoba může 

běžně čekat do cca 15. – 20. dne. Pak volá/přijde na ÚP a dozvídá se, 

že už dokonce nemůže podat ani námitku, protože lhůta skončila 15.8. 

Doporučujeme stanovit lhůtu 30 dnů. Další podmínky mohou být 

zachovány. PŘIPOMÍNKA DOPORUČUJÍCÍ. 

Naděje pro děti 

úplňku, z. s. 

Příloha, 

část I. 

bod 1. 

„n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností 

na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným 

lékařem a schválen revizním lékařem.“. 

Nově doplněný text by dle stávající struktury zákona obsahově měl být 

zařazen možná spíše do části I, bodu 5 přílohy. Tedy do stejného bodu 

jako druhý text navržený k doplnění do bodu 5, jako písm. c). 

Při stávajícím řazení je bod ve skupině těžkých vad nosného nebo 

pohybového ústrojí, ačkoliv v tomto případě má omezení pohyblivosti 

jinou povahu a patří spíše do skupiny ostatních zdravotních postižení 

(bod 5).  

Neakceptováno.  

Bod 5. přílohy obsahuje výlučně kritéria nároku 

na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 

motorového vozidla, nebylo by možné poskytnout 

příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení zamýšlených 

pomůcek, jako je např. schodišťová plošina, uzpůsobení 

koupelny. Jak vyplývá i ze ZZRIA a DZ, smyslem je 

pomáhat s pořízením obdobných pomůcek jako u osob 

s interním onemocněním způsobujícím těžké postižení 

pohyblivosti. 

Doplněný text je z hlediska správné aplikace zákona a 

prováděcí vyhlášky zařazen správně.  

Příloha, 

část I.  

bod 5. 

„c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými 

závažnými projevy autoagrese nebo heteroagrese, pro které došlo i 

přes zavedenou medikaci v posledních 12 měsících k potřebě alespoň 

3 psychiatrických intervencí.“ 

Akceptováno.   

Viz vypořádání připomínek Za sklem + KZPSZ a UZS  
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Podmínka přiznání dávky definovaná v písmenu „c“ je v rozporu se 

současným vědeckým poznáním v oblasti poruchy autistického 

spektra (PAS) a pravděpodobně i mezinárodní Úmluvou o právech 

osob se ZP. Vědecké studie prokázaly, že medikace není účinným 

nástrojem snížení projevů chování náročného na péči, jehož 

management musí být vždy komplexní. Je proto zcela 

neakceptovatelné jí klást na úroveň podmínky přiznání dávky. Totéž 

platí pro zmíněný počet psychiatrických intervencí. Ty jsou 

považovány za indikované, pokud je PAS u konkrétního klienta 

spojena s duševním onemocněním (například úzkostnou poruchou), 

nikoli jako běžný nástroj managementu chování. Navíc není 

opodstatněné, aby nárok na přiznání dávky zakládaly pouze dva 

vybrané projevy chování náročného na péči (autoagrese, heteroagrese) 

a nikoli celá řada dalších – neméně komplikovaných – které mohou 

zvyšovat potřebu vlastní dopravy výrazně více (například 

neusměrnitelná mobilita komplikující cestování hromadnou 

dopravou).  

 

Standardním potvrzením nároku na dávku je zpráva praktického či 

odborného lékaře, která dokládá souvislosti vyplývající z diagnózy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Praktičtí a odborní lékaři (poskytovatelé zdravotních 

služeb) nepotvrzují nárok na dávku, ale vydávají 

v souladu s kompetencemi, které jim stanoví zákon 

č. 582/1991 Sb. podklady pro posouzení zdravotního 

stavu posudkovým orgánem. 
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