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Yážený pan
Ing. Dr. Jaromír Drábek
Ministr ptáce a sociálních věcí

MPSV ČR

Na Poříčnímprávu 11376
128

01 Praha2

Smečno 22.11.2010

Yůený pane ministře'

obracím se na Vás jako koordinátor celorepublikového projektu Podpora rodin
s onemocněním SMA /Spinální svalové atrofie/ - tedy za peěující o děti s nevyléčitelným a
progrosívním onemocněním' Všechny tyto rodiny jsou plně závislé na užívánímotorového

vozidla, do škol, k lékďi, v rámci ucelené rehabilitace. Dnes se kvalita života těchto pacientů
jejiqh rodin zásadně zlepšila právě tím, že mohou vytsžívatkvalitních sociálních sluŽeb a
kompenzačníchpomůcek, které jsou však velmi finančně náročné.
Vyjadřuji takzásadní nesouhlas spřipravovanou novelou vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečenía zákon ČxR o působnosti orgánů České
republiky sociálního zabezpečení.
a

Jako důvod svého nesouhlasu s prodlouŽením platnosti sníŽeného příspěvku na provoz
motorového vozidla i na rok 201I ttvádím. ,,Příspěvek na provoz motorovóho vozidla je
největšímdávkovým transferem v systému dávek sociální péčepro osoby se zdravotním
postiŽením. V roce 2009 činily výdaje na dávku ve výši 1569 mil. Kč' jak se uvádí
v důvodovézprávě. Předkladatel zékona nebral v úvahu skutečnost, že tato dávka byla
valorizována v roce 2006, kdy cena benzínu byla v průměru o více než 3,- Kč niŽšíproti
současnésituaci. Plošnésníženídávky poškozuje především neaktivnější osoby se zdravotním
postižením, které automobil využívqídenně, a ten jim umoŽňuje samostatný život. Ztohoto
pohledu je návrh změny vyhlášky zásadně neakceptovatelný.
MPSV ČR vyvari právní nejistotu, protoŽe při předkládání novely vyhlášky na konci
roku 2009 bylo jasně řečeno, že se jedná o krátké úspornéopatření na rok 2010. MPSV ČR
svuj slib nedodrŽelo.

Yážetý pane ministŤe, žádátm Vás o vysvětlení proč Vaše ministerstvo navrhuje
prodlouŽit platnost sníŽenéqýplaty příspěvku na provoz motorového vozidla i narok 20II.
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Mgr. Helena Kočová
koordinátor projektu
Podpora rodin s onem. SMA
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