
Sdružení zdravotně postiŽených v České repub|ice

Praha B, ].86 03 Kar|ínské náměstí 12

otevřený dopis mÍnistru práce a sociá|ních věcí

V Praze dne 27. dubna 2011

VáŽený pane ministře,

obracíme se na Vás znovu s naléhavou Žádos,tí o zajištění nápravy, protože při

prostudování Vaším resortem zpracovaných návrhů právních předpisů týkajících se tzv.

sociá|ní reformy jsme zjistiIi, že Vaše ujišťování ve veřejných sdělovacích prostředcích j na

setkáních se zdravotně postiŽenými občany se nezak|ádá na pravdě' V případě realizace Vámi

zpracovaných návrhů by doš|o ke snížení životní úrovně všech osob se zdravotním

postižením vČR, k podstatnému zhoršení jejich mobiIity, možnosti pracovního upIatnění i

možnosti zapojení do aktivního Života

Sdružení zdravotně postižených v ČR .1e občanským sdružením, jehož kolektivními

č|eny jsou občanská sdruženís celorepubljkovou působností- Svaz tě|esně postižených v ČR,

o.s. (45 00O č|enů), Svaz postižených civiIizačními chorobami v ČR, o.s' (55 000 č|enů), Svaz

neslyšících a nedos|ýchavých v Čn, o.s' (5 5oo č|enů), Společnost pro podporu lidí

s mentá|ním postižením v ČR, o.s, (8 5oo č|enů) a Asociace rodičů a přáteI zdravotně

postižených dětí v ČR, o's. (6 25O členů)' Dohromady tedy zastupujeme zájmy t}a 250 našich

členů' VzhIedem kcharakteru naší činnosti však vsouIadu s našimi stanovami pomáháme i

dalším tisícům zdravotně postižených občanů a jejich rodinám. Proto se nás záměry

prokazateIně vedoucí ke zhoršení životní úrovně již nyní tak sociá|ně ohroŽených občanů

hIuboce dotýkají'

Konkrétně chceme u pozorntt na několik nejvýraznějších zása hů do dosud existujících

právem uznaných výhod a dávek pro občany stěžkým zdravotním post1ženÍm' Cca 280000

zdravotně postiŽených občanů vsoučasné době využívá průkazů ZrP a ZÍPlP' Tyto průkazy

jim pomáhají hIavně v obIasti dopravy, protože z tituIu omezené mobiIity nebo orlentace je



pro ně snížení výdajů na každodenní dopravu Životně,důleŽité PodmÍnky pro přiznáváni

těchto průkazů jsou přesně stanoveny v příloze č. 2 vyhláškv č, t87l]-991 Sb., ve znění

pozdějších předpisů' Typy a rozsahy postiženízde uvedené jsou přísné a zamezujídostatečně

jejich zneužívání. Váš návrh na přiznávéní průkazů podIe stupně závislosti na pomoci jiné

fvzické osoby upravené V ust. 5 9 návrhu novely zákona o sociálních službách považujeme za

zcela nepřijateIný, protoŽe kromě mobility a orientace je zde zkoumáno dalších osm úkonů,

které s mobiIitou a orientací v oblastj dopravy nemají nic společného' Realizací Vašeho

návrhu by o výhody v dopravě př1šla většina občanů s těžkým zdravotním postižením, pro

které je toto zvýhodnění Životně důleŽité, protože jim umoŽňuje cestovat na de|šívzdálenostj

pokud v místě bydliště nenajdou zaměstnání, které by se svým postižením mohli vykonávat,

k |ékaři, na nákupy, v případě nesIyšících občanů k cestám za společenstvím osob se stejným

komunikačním systémem apod., avšak kteřídosud nepotřebují při ostatních úkonech pomoc

druhé fyzické osoby a proto nežádají p přiznání příspěvku na péči. Víme, Že Ministerstvo

dopravy v rámc] připomínkového řízení poŽadovalo zachování dopravních výhod pro

nezměněný okruh oprávněných osob a v nezměněném rozsahu. Proto nechápeme, co vede

Váš resort ktak tvrdé restrikci. Kromě s|ev ve veřejné hromadné dopravě je pro skupinu

těžce tě|esně postižených obČanů Žlvotně dů|ežjtá také možnost Využití zvláštníoznačenío 1

V automobilech, vydávaného také na základě přiznání průkazu ZTP nebo zT?l?, Na toto

,označení se váže možnost zYízení parkovacího místa před místem bydIiště, využití speciá|ně

označených parkovacÍch míst, možnost v.1ezdu na komunikace, kam je ostatním automobjlům

vjezd zakázán (nemocnice, lázně' obchodní centra apod'). Nemožnost využití těchto výhod

opět zásadně snížímobiIitu a tím i kvalitu Života těžce tělesně postižených osob,

Podmínky pro získání příspěvku na zv|áštní pomůcky jste stanovili v pří|oze Č. 1

knávrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovenÍ zákona o poskytování dávek

osobám se zdravotním postjžením' Zde,jsme napříkIad zjlstlli, že osoba s ampUtovanou dolní

končetinou ve stehně nebude mít nárok ani na příspěve( na zakoupení motorového vozidla,

ani na jeho úpravu, přestoŽe zcela prokazatelně bez speciá|ní úpravy ručního ovládání

nemůže motorové vozidlo říd jt'

V seznamu zvláštnÍch pomůcek, na které mŮŽe být přiznán příspěvek, chybí řada

pomůcek, které jsou pro osoby jednotlivých typů postlžení životně důležité. NapříkIad již

řadu let slibovaIo Vaše minlsterstvo, že při nejbližší noveIlzaci vyh|ášky č, L82l1,991 Sb. bude

příspěvek na vodícího psa pro nevtdomé rozšířen o příspěvek na aststenčního psa pro tělesně

č1 s|uchově postižené. V návrhu jsme však nic takového nenalezli' Stejně tak zde nejsou

uvedeny a|ternativní komunikační pomůcky pro osoby s komblnovaným postižením. Při

někter1ich jednáních s pracovníky Vašeho resortu nám byIo přislíbeno, že seznam zvláštních

pomůcek pro jednotIivé skupiny postižení s námi bude konzultován. Anj k tomu však

nedošlo '

V návrhu nove|y zákona o sociá|ních s|užbách ,je zaveden nový způsob určování

.stupně závisIosti na pomoci druhé fyzické osoby pro úČely stanoVenÍ výše příspěvku na péči.



Již v rámci připomínkového řízení jsme upozorňovaIi na to, ze vyjmenování deseti obecně
pojatých úkonů, jejichž schopnost zvládání má být vodítkem pro stanovenívýše příspěvku, je
zce|a nedostatečné a umožňuje posudkovému lékařijakýko|i výk|ad. Stejné připomínky mě|o
i velké množství da|ších připomínkových míst' Přesto v návrhu, který předáváte vIádě,
nedoš|o k žádné úpravě. Stejně tak nebyI v návrhu změněn ani způsob výpIaty příspěvku na
péči, proti kterému se také bránilo mnoho připomínkových míst' Úpravu tzv. kapesného pro
obyvate|e domovů pro seniory a da|ších pobytových zalízení pro zdravotně postižené občany
považujeme za zce|a nedostatečnou'

Při projednávání připomínek k návrhu nove|y zákona o zaměstnanosti jsme byli
Vašimi pracovníky ubezpečováni, Že zůstane zachována kategorre zdravotně
znevýhodněných osob, Anituto úpravu jsme všakv návrhu předkládaném vládě nenalezli'

MohIi bychom pokračovat dále ve výčtu da|ších navrhovaných změn, které zcela
prokazateIně zhorší životní Úroveň osob se zdravotním postižením, snÍží pro ně dostupnost
veřejných sIužeb, zhorší jim podmínky pro možnost zaměstnání atd. Víme, že Vaše návrhy
jsou v příkrém rozporu s Úmluvou oSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou

Česká repubIika ratifikovala, s Listinou základních práv a svobod i da|šími mezinárodními
právními akty. Žádáme Vás proto, abyste stáhnul Vámi'předIožené návrhy sociá|níreformy
z jednánív|ády a zajistiI pouze takové novelizace současně platných právních předpisů vtéto
ob|asti, které prokazatelně nezhoršísoučasnou situaciosob se zdravotním postižením'
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Na Poříčním právu 1
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