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Vážená paní náměstkyně,
děkuji Vám za Váš dopis a také za vysvětlení možnosti řešit kritickou situaci osob se zdravotním
postižením, které jsou odkázány na plicní ventilaci a k tomu nezbytné přístroje. Vnímám rozhodnutí,
které jste učinili, jako vstřícný krok k řešení aktuální velmi složité situace, ale na druhé straně
principiálně nemohu souhlasit s takovýmto řešením, což jsem Vám také při osobním jednání sdělil.
Vedení NRZP ČR bude o této věci jednat. Plicní ventilace, ale i některé další problémy zdravotního
stavu, které jsou řešeny přístroji na elektrickou energii, nejsou záležitostí krátkodobou, ale vždy
dlouhodobou a ve většině případů i do konce života, proto by měly být řešeny jiným způsobem, než
systémem hmotné nouze. Neustálé prokazování (jedenkrát za tři měsíce), že jsou tyto osoby stále
v hmotné nouzi, považujeme za ponižující a dotýkající se všech společně posuzovaných osob
v domácnosti. Tak jako příspěvek na mobilitu a další příspěvky podle zákona č. 329/2011 Sb., které
jsou individualizovány a nedotýkají se společně posuzovaných osob v domácnosti, měla by být pomoc
i v případě nezbytného užívání přístrojů na elektrickou energii individualizována.
Vážená paní náměstkyně, cest, jak tento problém řešit, je pravděpodobně více. My jsme zatím zvolili
cestu pozměňovacího návrhu k poslaneckému návrhu novely zákona č. 329/2011 Sb., sněmovní tisk
231. O tomto pozměňovacím návrhu budeme ještě jednat, tak aby byl legislativně v pořádku. Druhou
cestou, jak je možné pomoci výše uvedeným osobám, je jít cestou zvláštní ceny v rámci schváleného
zákona o úsporném tarifu. Jak dobře víte, vláda má svým nařízením stanovit výši úsporného tarifu a
podle mého názoru ji zákon umožňuje různou strukturu cen. Zatím však s NRZP ČR nikdo nejednal, a
proto zatím trváme na našem pozměňovacím návrhu k tisku 231.
Vážená paní náměstkyně, věřím, že tato naše polemika bude ve prospěch věci, a že i nadále budeme
spolupracovat ve prospěch osob se zdravotním postižením.
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