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V Praze dne 14. 3. 2022 

Č.j.: 1403/2022/K/18 

 

Prohlášení předsednictva NRZP ČR 

 

Vážený pane předsedo vlády, 

Vážený pane místopředsedo vlády a ministře MPSV ČR, 

předsednictvo NRZP ČR na svém jednání dne 10. 3. 2022 projednalo současnou ekonomickou situaci 

lidí se zdravotním postižením, a to v souvislosti s výrazným růstem cen energií a cen pohonných 

hmot. Dovolujeme si Vás v této věci oslovit tímto prohlášením. 

Každý den se na NRZP ČR obrací desítky osob se zdravotním postižením a žádají nás, abychom oslovili 

vládu s tím, že současné zdražování se stává pro ně neúnosné. Zvláště zvyšování cen pohonných 

hmot dopadá těžce na rodiny se zdravotně postiženými rodinnými příslušníky, kteří musí denně 

automobily dojíždět za prací, k lékaři, vozit děti se zdravotním postižením do speciálních škol, do 

denních stacionářů a podobně a nejsou schopni uhradit zvyšující se náklady. Považujeme tuto situaci 

za opravdu velmi vážnou a musíme s lítostí konstatovat, že dosavadní kroky vlády jsou pro tuto 

skupinu lidí zcela neúčinné. Jsme si velmi dobře vědomi současné tíživé situace a událostí, které 

ovlivňují ceny pohonných hmot. Na druhou stranu je potřeba také chápat tisíce občanů, kteří mají 

svoje každodenní starosti, jsou velmi těžce zdravotně postižení a musí nezbytné jízdy automobilem 

absolvovat. Prohlášení o šetření a omezení jízd jsou vůči těmto lidem bezpředmětná.  

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo vlády a ministře MPSV ČR, 

žádáme Vás o urychlené řešení této situace, například krátkodobou mimořádnou dávkou ze systému 

hmotné nouze formou mimořádné okamžité pomoci po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P a 

předložení dokladu o vlastnictví automobilu, samozřejmě bez zjišťování hmotné nouze. 
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Věříme, že enormní růst cen pohonných hmot nebude trvalý. Proto se domníváme, že náš návrh je 

realizovatelný, pomůže těm nejpotřebnějším rodinám a příliš nezatíží státní rozpočet. Nabízíme 

spolupráci při přípravě a realizaci tohoto mimořádného opatření. 

V úctě 

 

 

 

Za předsednictvo NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda 

 

 

 

 

Vážený pan 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 

předseda vlády České republiky 

Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01 Praha 1 - Malá Strana 


