
Asistenční pes ušetří až milion korun, měl by mít stejná práva jako vodicí, hlásá 

kampaň Milionový pes  

Vodicí pes pro lidi s postižením zraku je nenahraditelným společníkem. Stejně je tomu i s asistenčními 

psy, kteří doprovázejí děti a dospělé s jinými druhy postižení. Majitelé vodicích a asistenčních psů však 

nemají stejná práva, stát například asistenční psy neproplácí. Situaci se snaží změnit kampaň organizace 

Pestrá s názvem Milionový pes.  

Kampaň deklaruje, že asistenční pes ušetří během své činnosti částku až jeden milion korun. „Člověk s 

postižením, jako já, je závislý na pomoci druhých lidí 24 hodin denně. Asistenční nebo vodicí pes nahradí 

svou pomocí člověka po dobu cca 4 hodin denně. Hodina osobní asistence stojí průměrně 130 Kč. 

Asistenční pes aktivně pomáhá okolo 8 let. To znamená, že asistenční pes ušetří za dobu 8 let finanční 

částku přes 1 milion Kč,“ říká jeden ze zakladatelů organizace Pestrá Michal Prager. 

Vodicí pes patří mezi „kompenzační pomůcky“, které proplácí stát dospělým lidem se zrakovým 

postižením. Asistenční pes, jenž pomáhá dětem i dospělým, kteří mají tělesné, sluchové, záchvatové a 

kombinované postižení, nebo dětem s poruchami autistického spektra, mezi „kompenzační pomůcky“ ale 

nepatří a stát výcvik těchto psů systematicky nepodporuje.  

Ve světě je však asistenční pes běžně uznávanou „kompenzační pomůckou“. Organizace Pestrá prosazuje, 

aby byl asistenční pes zakotven v zákoně, byl státem financován a měl stejná práva jako vodicí pes. „Není 

to jenom o tom, jaká práva mají majitelé, ale jaká práva jsou přiřazena tomuto psovi a výcvikovým 

subjektům. Chceme, aby v rámci výcviku měli do veřejných prostor přístup i trenérky, nejenom majitelé,“ 

přibližuje ředitelka organizace Pestrá Jana Sirotková. 

Zákonná úprava od MPSV zatím nevyšla, nicméně alespoň byla na rok 2017, 2018 a 2019 vypsána 

nenároková dotace na podporu organizací cvičící asistenční psy. Pestrá se aktivně snaží osvětou a 

propagací toto téma udržovat živé a také se kromě jiného podílí na tvorbě evropských CEN standardů pro 

asistenční psy. 

Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace ČEZ. 

 

 

 


