
Vážení přátelé,

Poslanecká  sněmovna  dnes  schválila  návrh  zákona  poslanců  J.  Bartoška,  V.  Kaňkovského  a  J.
Zavadila,  kterým se mění  zákon č.  329/ 2011 Sb.,  o poskytování  dávek osobám se zdravotním
postižením. Poslanci návrh podali v září 2016. Poté probíhaly konzultace s MPSV ČR, kde poslanci
významně pomohli s prosazením jednotlivých změn.

Poslanecký návrh vycházel z podkladů NRZP ČR a přináší tyto zásadní změny:

•  Zcela  se  ruší  dokazování  majetku  společně  posuzovaných osob při  žádostech o příspěvek na
zvláštní kompenzační pomůcku.

•  V případě,  že  žadatel  o  příspěvek  na  kompenzační  pomůcku  nebude  žádat  odpuštění  10  %
spoluúčasti,  nebudou  zjišťovány  příjmy,  jak  společně  posuzovaných  osob,  tak  ani  žadatele  o
příspěvek na zvláštní  kompenzační  pomůcku.  Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla
bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je
využíván pro všechny členy rodiny.

• Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč
na 10 000,- Kč.

• Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž
toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012.

•  Nově  se  stanoví  výše  příspěvku  na  nákup  motorového  vozidla  podle  příjmu  společně
posuzovaných osob tak,  že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí
příspěvek 200 000,- Kč. Při přijmu, který překračuje 9 násobek životního minima, se příspěvek
snižuje na 180 000,- Kč. Takto je příspěvek na nákup motorového vozidla postupně snižován při
rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. Zabrání
se tím takovým excesům, kdy příspěvek na nákup motorového vozidla byl přiznán například ve výši
10 000,- Kč.

• Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně.

Novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Nyní bude návrh
zákona projednávat Senát. Nejbližší jednání Senátu je kolem 20. července 2017 a je pravděpodobné,
že  návrh  novely  zákona  schválí.  Pokud  by  jej  vrátil  Poslanecké  sněmovně  s  nějakými
pozměňovacími návrhy, mohla by se situace ve věci konečného schválení zákona zkomplikovat, ale
věříme tomu, že je obecný zájem tento zákon schválit. V Poslanecké sněmovně ze 131 přítomných
poslanců pro návrh hlasovalo 125 poslanců, nikdo nebyl proti.

Národní rada osob se zdravotním postižením děkuje poslancům, kteří zákon předložili, i těm, kteří
zákon schválili a věří, že i senátoři jej schválí tak, aby mohl začít platit od 1. ledna 2018.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
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