
Vážení přátelé,

včera jsem jednal na Generálním ředitelství Úřadu práce, a to ve věci aplikace novely zákona č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Od 1. 11. 2017 rozesílají Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu o zvýšení
tohoto  příspěvku  ze  400,-  korun  na  550,-  korun  měsíčně.  To  znamená,  že  zvýšení  příspěvku  proběhne
automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Zvýšení platí od 1. ledna 2018. Vzhledem k
tomu, že příspěvek na mobilitu je vyplácen měsíc pozadu, znamená to, že lednová zvýšená dávka se projeví až
v únoru 2018. V lednu 2018 bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017, tudíž ve výši 400,- korun.

Od 1.  ledna  2018 budou také  nově posuzovány žádosti  o  příspěvek  na  zvláštní  kompenzační  pomůcku  a
příspěvek na nákup motorového vozidla.  Žádosti,  které  budou podány do konce roku 2017 a bude o nich
rozhodnuto až v roce 2018, budou posuzovány již podle platné legislativy, která bude platit v roce 2018. Přesto
doporučuji určitou opatrnost a žádosti podávat nejdříve v prosinci 2017, protože tím je jistota, že žádosti budou
posouzeny podle nové legislativy.

V  pondělí  6.  listopadu  2017  Vláda  ČR  schválila  Nařízení  vlády  o  dočasném  vyloučení  nevidomých  a
hluchoslepých podnikatelů ze systému elektronické evidence tržeb. Podmínkou od osvobození nevidomých a
hluchoslepých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se
symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Je to opatření ke zneužití dočasného vyjmutí z evidence EET, jak
na tiskové konferenci vysvětlila náměstkyně ministra financí pro daně a cla paní Alena Schillerová. Vyjmutí z
evidence tržeb vyplynulo především z jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Obě organizace jednaly s Ministerstvem financí ČR a tato
jednání nakonec byla úspěšná. Odhaduje se, že osob, kterých se toto opatření dotkne, je kolem dvou tisíc a řada
z nich by se původně měla zapojit do elektronické evidence tržeb od 1. března nebo od 1. června roku 2018. Jak
dlouho bude toto dočasné vyjmutí nevidomých a hluchoslepých osob z EET není dnes zřejmé, záleží na vývoji
elektronických zařízení.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR


