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Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší

Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz
motorového vozidla, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda
vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.
Dávka je určena lidem, kteří pravidelně dopravují osobu se středně těžkým
až těžkým zdravotním postižením nebo jsou sami takto postiženi. Rovněž je
určena rodičům dětí, které trpí onemocněním zhoubným nádorem nebo
hemoblastosou. Podmínky pro její poskytování stanoví vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV) č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním
zabezpečení. Důvodem zvýšení vyplácené částky jsou změny cen pohonných
hmot.
Stát vyplácí občanům se zdravotním postižením příspěvek na provoz
motorového vozidla od roku 1990, kdy se skokově zvýšila cena benzinu z 8 Kč na
16 Kč.
V roce 1998 byla stanovena výše příspěvku na 5 624 Kč ročně pro
vlastníka nebo držitele vozidla dopravujícího osobu s II. stupněm mimořádných
výhod (průkaz ZTP) a na 9 124 Kč pro vlastníka nebo držitele vozidla
dopravujícího osobu s III. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP/P).
V dávce je zahrnut jak příspěvek na úhradu spotřebovaných pohonných
hmot, tak i příspěvek na pojištění zákonné odpovědnosti za provoz motorového
vozidla. Pokud dotyčný najezdí více než 9 000 km ročně, dostává ještě za
každých dalších započatých 500 km částku navíc – v případě, že je držitelem
průkazu ZTP, 200 Kč, a pokud je držitelem průkazu ZTP/P, 400 Kč.
Nově bude příspěvek na provoz motorového vozidla pro osoby
s průkazem ZTP činit 6 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP/P budou dostávat
příspěvek ve výši 9 900 Kč ročně. Pokud jsou vlastníky nebo držiteli
jednostopého motorového vozidla, bude činit příspěvek pro osoby
s průkazem ZTP 2 300 Kč a pro držitele průkazu ZTP/P 4 200 Kč.
Na zvýšení příspěvku bude potřeba uvolnit 96 mil. Kč. Tuto částku pokryje
MPSV plně ze svých zdrojů.
Příspěvek na provoz motorového vozidla je nejčastěji poskytovanou
dávkou. Jejím cílem je podpořit mobilitu osob se zdravotním postižením. V roce
2004 stát vyplatil 203 226 těchto dávek v celkové výši 1,214 mld. Kč.
Vyhláška zároveň zvyšuje příspěvek na individuální dopravu těžce
zdravotně postiženým občanům, kteří se pravidelně individuálně dopravují a
nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Od nového roku tato
částka vzroste o 500 Kč a bude činit 6 500 Kč na kalendářní rok.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské,
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí
18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad
inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

