PROHLÁŠENÍ
České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
k legislativnímu nastavení podmínek příspěvku na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo podle zák. č. 329/2011 Sb.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením určuje podmínky
poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo. Podle právní úpravy platné od 1. 1.
2018 Úřad práce ČR rozhodne o výši poskytnutého příspěvku na zakoupení motorového vozidla
pouze podle jediného kritéria, a to podle výše příjmu žadatele (osoby se zdravotním postižením) a
jeho společně posuzovaných osob (§ 10, odst. 5 zákona).
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. považuje tuto právní úpravu za „nešťastnou“ a pro osoby
se zdravotním postižením, které jsou aktivní na trhu práce, nespravedlivou, kontraproduktivní a
demotivační. Tato úprava nepodporuje aktivní přístup k pracovnímu uplatnění, neboť čím více bude
žadatel (osoba se zdravotním postižením) a jeho blízcí pracovně aktivní, tím nižší příspěvek na
automobil žadatel dostane. Bez automobilu se však obvykle při výkonu zaměstnání neobejde.
Klienti České asociace paraplegiků - CZEPA jsou zejména lidé ve III. stupni invalidity, kterým
v průběhu života následkem úrazu či nemoci ochrnou dolní (paraplegici) či dolní i horní končetiny
(tetraplegici) včetně trupového svalstva, pohybují se pouze na vozíku, jsou inkontinentní. Jsou
osobami s tělesným postižením, avšak jejich mentální kapacita zpravidla zůstává zachována, mohou
se poměrně snadno vrátit na otevřený trh práce.
Původní záměr poskytování příspěvku na zakoupení motorového vozidla (zapojení se do většinové
společnosti, tzn. mít zaměstnání) se po novele míjí účinkem. Svým způsobem jsou trestáni ti, kteří
svou těžkou životní situaci zvládli, pracují, odvádí odvody a daně, nejsou pouze pasivními příjemci
sociálních dávek.
Vozíčkář ochrnutý po poškození míchy:
 potřebuje spolehlivý automobil jako jednu ze základních kompenzačních pomůcek;
 pokud osobně dochází do zaměstnání, bývá to zpravidla díky přepravě osobním automobilem,
především dojíždění z venkova do města
 svým aktivním zapojením na trh práce podporuje ekonomiku státu – odvody z pozice
zaměstnance, odvody ze strany zaměstnavatele, spotřební daň za pohonné hmoty
 při dojíždění do zaměstnání automobil zvýšeně opotřebovává; prodejní cena ojetého vozidla
je velmi nízká, počáteční investice na zakoupení dalšího nového automobilu je tudíž pro
pracujícího o to vyšší
 pro uplatnění na trhu práce vyvíjí zvýšené úsilí (všechny úkony sebeobsluhy jsou oproti
běžné populaci fyzicky i časově náročnější na provedení, eventuálně vyžadují spolupráci
pečujících osob a asistentů – služba výrazně dotovaná z vlastních zdrojů osob s postižením)
V zemích západní Evropy např. Německo, Švýcarsko jsou pracující osoby se zdravotním postižením
více finančně podporováni, mají dokonce vyšší příspěvek na automobil než nezaměstnaní.
V současné době CZEPA eviduje vyšší nabídku zaměstnavatelů než je poptávka ze strany OZP
zaměstnanců. Dle kvalifikovaného odhadu pracuje v ČR cca 30% vozíčkářů po poranění míchy
v produktivním věku (ve Švýcarsku 65%).
Tímto prohlášením neusilujeme o to, aby nepracující dostali nižší příspěvek na motorové
vozidlo. Usilujeme o to, aby byl příspěvek posuzován dle funkčního stavu žadatele (rozsah
postižení) a dle četnosti a důvodů dopravy.
Naším cílem je také motivace k nástupu a udržení si práce, získání benefitů od státu lidem, kteří přes
své velké úsilí a těžký handicap, odvádí daně do státního rozpočtu.
Kontakt: Alena Jančíková, ředitelka, jancikova@czepa.cz; 608 124 252
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