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PORADNA A PŮJČOVNA  PAPRSEK 

Poskytovatel: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z. s. 

 

Lipová 364/2, 682 01 Vyškov

515 531 354 

@ pujcovna.vy@seznam.cz, lenka.sedlackova@paprsek-vyskov.cz 

www.paprsek-vyskov.cz 

 

     Kontaktní osoby:        
 

Mgr. Marie Mikulášková, Dis 

Bc. Lenka Sedláčková 

739 371 872 

Lada Bastlová 

605 428 639 

 

Poskytované služby: 
 

 odborné sociální poradenství z oblasti sociálních dávek a služeb (příspě-

vek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průka-

zy TP, ZTP, ZTP/P, dávky státní sociální podpory, hmotná nouze, inva-

lidní a starobní důchody...) 

 informace o nových zákonech a vyhláškách 

 poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu i mimo něj 

 pomoc při činnostech, které jsou nad síly seniorů a osob se zdravotním 

postižením – vyplňování formulářů pro  úřady, lékaře, ... 

 pomoc při sepsání odvolání v odůvodněných případech, námitek, návrh na 

zbavení způsobilosti k právním úkonům 

 přednášková činnost pro základní organizace, svazy a sdružení zdravotně 

postižených 

 tisk brožury Zákony, novinky, zajímavosti 

 půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 
Poradna a  půjčovna PAPRSEK je otevřena: 

 

pondělí – čtvrtek    8.00 – 12.00     12.30 – 16.00  hodin 

číslo účtu: 215 057 493 / 0600 

mailto:pujcovna.vy@seznam.cz
http://www.paprsek-vyskov.cz/
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CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2016 

 

Název pomůcky: 
1 

den: 

7 

dnů: 

14 

dnů: 

21 

dnů: 

30 

dnů: 

Antidekubitní pomůcka – podložka patní (2x) 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Antidekubitní systém UNICARE s kompresorem 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Bazének na mytí hlavy 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Berle francouzské předloketní duralové  5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Berle podpažní dřevěné nastavitelné  5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Držák invalidních vozíků za auto (i na kola) 15,- 75,- 150,- 225,- 300,- 

Elektrické masážní lehátko 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Elektrický masážní polštář 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Hrazda k lůžku - samostatná 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Chemické WC bez chemie 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Chodítko AU – 07 s podpůrnou deskou 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Chodítko podpažní 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Chodítko dětské univerzální LOJZÍK 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Chodítko čtyřkolové s nákupním košíkem 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Chodítko krokovací, pevné (rám) 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Jídelní stolek do lůžka – pevný, skládací 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Jídelní stolek k lůžku  10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Kočárek zdravotní transportní pro děti/dospělé TONY 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Kočárky zdravotní transportní pro děti/dospělé MATĚJ 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Křesla toaletní pevná, pojízdná 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Magneto-terapeutické přístroje 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Masážní přístroj BEURER (prodloužená ruka) 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 
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Název pomůcky: 
1 

den: 

7 

dnů: 

14 

dnů: 

21 

dnů: 

30 

dnů: 

Masážní přístroj Shiatsu 5 v 1 (na celé tělo) 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Matrace do polohovací postele omyvatelná 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Mechanické invalidní vozíky 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Nástavce na WC plastové výška 7cm,10cm,15cm 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Perličková koupel na nohy 5,- 25,- 50,- 75,- 100,- 

Perličková koupel do vany 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Polohovací postel elektrická s hrazdičkou   15,- 75,- 150,- 225,- 300,- 

Polohovací postel elektrická s hrazdičkou a matrací 15,- 100- 200,- 300,- 400,- 

Sedačky do sprchového koutu AZ – 4 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Sedačka do vany závěsná dřevěná 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Sedačka do vany plastová 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Sedačka na vanu kovová, plastová 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Schodolez – mobilní schodišťová plošina  15,- 75,- 150,- 225,- 300,- 

Skládací masážní lehátka bez otvoru 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Vana koupací s příslušenstvím 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Zvedák elektrický do vany 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Zvedák elektrický SUNLIFT nosnost 150kg se závěsy 15,- 75,- 150,- 225,- 300,- 

Židle pojízdná REPO 10,- 35,- 75,- 110,- 150,- 

Židle do sprchy pevná, pojízdná 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

Židlička dětská dřevěná pojízdná 10,- 50,- 100,- 150,- 200,- 

 

K zapůjčení pomůcky nepotřebujete doporučení lékaře. Postačí Vám občanský 

průkaz, na jehož základě je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby o nájmu 

movité věci. 
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OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistencí pomáháme lidem setrvat v domácím prostředí, v kruhu svých blíz-

kých a oddálit tak ústavní péči. Snažíme se, aby byl život seniorů a osob se zdra-

votním postižením bohatý, aby se dostali do společnosti a nezůstávali uzavřeni do-

ma. Podporujeme pečující osoby, které nemusejí opouštět svoje zaměstnání, proto-

že péče o jejich nejbližší je zajištěna našimi osobními asistenty.  

  

 

Pomáháme 

 při nákupech 

 v domácnosti 

 s přípravou stravy 

 s hygienou 

 s úklidem 

 

 

Doprovázíme 

 k lékařům (i do Brna a jiných měst)  

 na úřady 

 na nákupy, do školy, do zaměstnání, kavárny, knihovny, na kulturní  

nebo sportovní akce, do lázní 

 

 

Služba je určena 

 osobám se zdravotním postižením 

 osobám s kombinovaným postižením  

 osobám s tělesným postižením 

 seniorům 

 

 

 

Zájemci o osobní asistenci nás mohou kontaktovat 
 

  515 531 365, 605 428 639 

@  pujcovna.vy@seznam.cz, lada.bastlova@paprsek-vyskov.cz 

osobně: Lípová 364/2,  682 01  Vyškov 

 



 
 

číslo 1/2016     vychází 30. 11. 2016 

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO  STAVU  PRO ÚČELY 

JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ OD 1. 1. 2014

Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdra-

votního stavu okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), takové 

posouzení může provádět podle zákona pouze lékař.  O dávkách důchodového 

pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“). 

Pro účely řízení o námitkách ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní 

stav lékař ČSSZ; pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového 

pojištění a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo 

vydáno na základě posudku OSSZ, posuzují zdravotní stav posudkové komise Mi-

nisterstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). O příspěvku na péči, pří-

spěvku na zvláštní pomůcky, příspěvku na mobilitu a o průkazu osob se zdra-

votním postižením rozhoduje Úřad práce České republiky – krajské pobočky 

a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).  Lé-

kaři na OSSZ vycházejí při posuzování zdravotního stavu vždy nejprve z údajů, 

obsažených v tiskopisu „Lékařský nález“ vyplněném ošetřujícím lékařem. V přípa-

dě potřeby mají možnost si vyžádat od poskytovatele zdravotních služeb další pod-

klady (např. lékařské nálezy o provedených vyšetřeních posuzované osoby) anebo 

požádat o nové vyšetření posuzované osoby. Poskytovatelé zdravotních služeb mají 

v tomto směru vůči lékařské posudkové službě (orgánu sociálního zabezpečení) 

řadu zákonem uložených povinností. Posuzovanou osobu lze rovněž přizvat k jed-

návání na OSSZ. Pokud o takovou účast posuzovaná osoba požádá, je lékař 

na OSSZ povinen takovému požadavku vyhovět. Obdobným způsobem probíhá 

posuzování i v posudkových komisích MPSV, jejichž pravidelným podkla-

dem je navíc posudkový spis OSSZ a poměrně často i vyžádaná kompletní zdravot-

nická dokumentace příslušného praktického lékaře. Na rozdíl od OSSZ se ovšem 

v posudkových komisích MPSV, v nichž je přítomen kromě předsedy a tajemníka 

vždy ještě alespoň jeden přísedící odborný lékař klinického oboru, přijímá posud-

kový závěr komisionálně. Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise 

MPSV, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařaze-

ní jednotlivých případů na pořad jednání komise.  

Posuzovaný musí s lékařskou posudkovou službou (dále jen „LPS“) spolupracovat 

jak v rámci povinností daných správním řádem každému účastníku řízení, tak 

v rámci povinností, daných posuzované osobě zvláštními zákony. Mezi nejvý-

znamnější povinnosti posuzovaného vůči orgánu LPS patří povinnost 

na výzvu se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (např. přímo lékařem LPS 

anebo u poskytovatele zdravotních služeb, kterého lékař LPS určí),  
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dále povinnost předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nále-

zy ošetřujících lékařů, které byly posuzovanému vydány aj.   

Posuzovaná osoba ve vztahu k vlastnímu procesu posouzení svého zdravotního 

stavu nemusí vyplňovat žádný tiskopis kromě situace, kdy jde o zjišťovací či kon-

trolní lékařskou prohlídku invalidity. V takovém případě vyplňuje „profesní dotaz-

ník,“ kterým podává lékaři OSSZ informaci o dosaženém vzdělání, zkušenostech, 

znalostech a vykonávaných výdělečných činnostech tj. skutečnostech, které musí 

být v procesu posouzení invalidity zhodnoceny.  

Zákonná základní lhůta pro vydání posudku OSSZ je 45 dnů a pro vydání 

posudku posudkovou komisí MPSV 60 dní, pokud orgán, který o posouzení po-

žádal, nestanoví lhůtu delší. Lhůta pro vydání posudku ČSSZ činí 60 dnů. Po-

kud orgán LPS sdělí v konkrétním případě orgánu, který o posouzení požádal, zá-

važné důvody, které brání vydání posudku v základní lhůtě, prodlužuje se tato lhůta 

ze zákona o 30 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. 

Proti vydanému posudku není možné podat odvolání ani jiný opravný pro-

středek. Opravný prostředek je možné podat až proti rozhodnutí, které bude 

vydané na podkladě tohoto posudku. V případě podání opravného prostředku 

je třeba postupovat dle poučení uvedeného na příslušném rozhodnutí. Proti rozhod-

nutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. 

Po linii správních orgánů přicházejí v úvahu ještě mimořádné opravné pro-

středky. Nejfrekventovanější je přezkumné řízení, při kterém se přezkoumává 

pravomocné rozhodnutí z hlediska jeho zákonnosti. V rámci řízení se zdravotní 

stav již nově neposuzuje, provádí se pouze vyhodnocení souladu postupů s právní-

mi předpisy. Posuzovaný může dát podnět k provedení přezkumného řízení, na jeho 

zahájení není ale právní nárok. Záleží pouze na úřadu, zda se rozhodne přezkumné 

řízení zahájit či ne.  

Za stanovených podmínek lze podat proti rozhodnutí odvolacího orgánu žalo-

bu. Ta se podává do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí u místně příslušného 

krajského soudu. Podání žaloby je osvobozeno od soudních poplatků. Proti rozsud-

ku, kterým se žaloba zamítá, lze podat v souladu s poučením na rozsudku kasační 

stížnost u Nejvyššího správního soudu v Brně. 

(Zdroj: MPSV) 
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INVALIDNÍ DŮCHOD 

Popis dávky 

Invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vyhláš-

ka č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení.     

  

Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů, které poskytuje stát z důchodového 

pojištění. Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Zažádat o něj může příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) kaž-

dý občan, který je pojištěný, a který se domnívá, že v důsledku změny zdravotního 

stavu je omezena jeho schopnost vykonávat pracovní činnost. Invalidní důchod lze 

získat splněním následujících podmínek: 

 zjištění invalidity (jemuž předchází proces posuzování invalidity) 

 potřebná doba pojištění (zjišťuje se po přiznání invalidity). 

 

Jak o invalidní důchod zažádat 

Žádost o invalidní důchod je nutné sepsat osobně na OSSZ. Není žádný předtištěný 

formulář. Pokud žadatel není schopen z důvodu svého zdravotního stavu podat 

žádost sám, mohou ji s jeho souhlasem a s potvrzením ošetřujícího lékaře podat 

rodinní příslušníci, popřípadě zmocněnec na základě plné  moci. 

 

Dokumenty, které je nutné při žádosti předložit: 

 občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu) 

 doklady o studiu (i o nedokončeném) 

 doklady o výkonu vojenské služby – předkládají muži 

 lidé, kteří pečovali o děti do 4 let věku, dávají doklad, který prokazuje do-

bu péče o ně (Rodný list dítěte nebo jiný doklad o vztahu k dítěti) a čestné 

prohlášení (podává se na předepsaném tiskopise) 

 potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz 

 potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném 

před rokem 1996 

 dále pokud bude chtít žadatel vyplácet důchod na účet, musí k žádosti při-

ložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis - Žádost o zařízení výplaty dů-

chodu poukazem na účet 

 dále pokud žadatel má doklady, které prokazují zaměstnání v cizině 

 pokud chybí některé z doby pojištění, dává žadatel náhradní doklady, kte-

ré prokazují výdělečnou činnost, a to je potvrzení zaměstnavatele, pracov-

ní smlouvy, svědecké prohlášení aj. 
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 zaměstnavatel je povinen při podání žádosti o důchod svého zaměstnance 

na výzvu OSSZ předložit jeho evidenční list důchodového pojištění a vy-

plněný tiskopis Potvrzení zaměstnavatele 

 

Proces přiznání invalidního důchodu 

Na základě podané žádosti o invalidní důchod začíná proces posuzování invalidity. 

Během této doby ošetřující lékař zpracovává a vydává podklady o zdravot-

ním stavu žadatele Okresní správě sociálního zabezpečení.  

Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař - výsledkem je posudek 

o invaliditě. OSSZ posudek postupuje spolu s žádostí na ČSSZ, která na jejím zá-

kladě rozhodne o nároku na invalidní důchod.  

Pokud žadatel žádá o invalidní důchod poprvé, invalidita se posuzuje při tzv. zjiš-

ťovací lékařské prohlídce. U žadatele s již přiznaným invalidním důchodem pak 

OSSZ posuzuje invaliditu - jestli se změnil zdravotní stav na tzv. kontrolní lékařské 

prohlídce. Na základě žádosti o ID a procesu posuzování invalidity vydá ČSSZ 

rozhodnutí ve věci nároku a výše ID (přiznání, změnu nebo odejmutí) 

a pošle jej v písemné formě žadateli. 

 

Stupně invalidity 

 

 invalidita prvního stupně – pokles nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49% 

 invalidita druhého stupně – pokles nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69% 

 invalidita třetího stupně – pokles nejméně o 70% 

 

Invalidita a její uznaný stupeň nemusí být trvalý. Buď může narůstat její negativní 

dopad na schopnost občana pracovat a jeho pracovní schopnost se může snižo-

vat a stupeň invalidity zvyšovat. Nebo naopak se zdravotní stav vlivem léčby může 

zlepšit, v takových případech může dojít k obnovení pracovní schopnosti a násled-

ně i ke snížení stupně invalidity. 

 

Přeměna invalidního důchodu na starobní 

Invalidní důchod je možné přeměnit na starobní, pokud poživatel invalidního dů-

chodu dosáhne věku 65 let, zaniká nárok na tento invalidní důchod, a v tento den 

mu vzniká nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké mu náležel dosavadní dů-

chod. Tím ale nezaniká možnost požádat o důchod standardním způsobem.

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/starobni-duchody/
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 

Popis příspěvku 

Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá usta-

novení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivé-

ho zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních 

životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti 

se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna 

bez cizí pomoci zvládat.  

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle 

jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče nebo regis-

trovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdra-

votnické zařízení hospicového typu.  

Jak o příspěvek na péči zažádat 

Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce. Jde o tiskopis s názvem 

Žádost o příspěvek na péči, k němuž je třeba doložit i Oznámení o poskytovateli 

pomoci – je k dispozici na kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo na portálu 

MPSV: http://portal.mpsv.cz/forms. 

 

Proces přiznání příspěvku na péči 

1. Po vyplnění a podání žádosti na kontaktním pracovišti Úřadu práce provádí so-

ciální pracovník z UP sociální šetření (sociální šetření je povinné, vždy se ze šetře-

ní vyhotovuje písemný záznam) pro účely posuzování stupně závislosti, při kterém 

zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném (domácím) prostředí.  

Při šetření se hodnotí tyto základní životní potřeby: 

a) mobilita - jak osoba zvládá vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat 

se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu ale-

spoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho 

patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových. 

b) orientace - kdy  osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít 

přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat 

se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat. 

c) komunikace -  kdy  je osoba schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou 

srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním 
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obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační pro-

středky. 

d) stravování -  kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a po-

traviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat 

stanovený dietní režim. 

e) oblékání a obouvání - kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměře-

né okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oble-

čením v souvislosti s denním režimem. 

f) tělesná hygiena - kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osu-

šovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní 

hygienu, holit se. 

g) výkon fyziologické potřeby - kdy osoba je schopna včas používat WC, vy-

prázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky. 

h) péče o zdraví - kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, pro-

vádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, 

pomůcky. 

i) osobní aktivity - kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, 

stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí 

jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti. 

j) péče o domácnost - kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních 

příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný ná-

kup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běž-

né domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek - tento úkon se nehodnotí 

u osob do 18 let věku. 

2. Následně krajská pobočka ÚP zašle příslušné OSSZ žádost o posouzení stupně 

závislosti osoby – součástí této žádosti je i písemný záznam z již provedeného so-

ciálního šetření.   

Posouzení v rámci OSSZ zajišťuje posudkový lékař, který vychází:  

 ze zdravotního stavu žadatele doloženého nálezem ošetřujících lékařů, 

 výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby,  

 popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a  

 z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.  
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3. Na základě posudku OSSZ pak krajská pobočka ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda 

se příspěvek na péči přiznává či nepřiznává. 

Lhůta pro vydání posudku je cca 45 dnů. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, 

a to v kalendářním měsíci, za který náleží. 

Stupně závislosti: 
V § 11 zákona o sociálních službách se vymezují jednotlivé stupně závislosti následujícím způso-

bem:  

 

Osoba do 18 let věku: 

 

Stupeň závislosti 
Počet základních  

životních potřeb 

Výše příspěvku 

za kalendářní měsíc 

I (lehká závislost) tři 3 300,- 

II (středně těžká závislost) čtyři nebo pět 6 600,- 

III (těžká závislost) šest nebo sedm 9 900,- 

IV. (úplná závislost) osm nebo devět 13 200,- 

 

 

Osoba nad 18 let věku: 

 

Stupeň závislosti 
Počet základních  

životních potřeb 

Výše příspěvku 

za kalendářní měsíc 

I (lehká závislost)  tři nebo čtyři 880,- 

II (středně těžká závislost)   pět nebo šest 4 400,- 

III (těžká závislost)  sedm nebo osm 8 800,- 

IV. (úplná závislost)    devět nebo deset 13 200,- 

 

Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, 

která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního 

vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo 

náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.
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Příspěvek na péči může být dále navýšen o 2 000,- Kč za kalendářní měsíc: 

 

 Nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči, 

s výjimkou 

a) dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek 

pěstounské péče (podle zákona o státní sociální podpoře), 

b) dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek 

pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který 

je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, 

c) dítěte, které je v plném přímém zaopatření pro péči o děti nebo mládež. 

 Rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dí-

tě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek 

jejího životního minima. 

 Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspě-

vek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), 

se automaticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči 

o 2000 Kč. 

 

Pečující osoba a zaměstnání 

Pečující osoba může být rovněž výdělečně činná, ale o osobu blízkou musí být 

v době zaměstnání postaráno.  

 

Při péči o osobu blízkou, které byl přiznán příspěvek na péči ve II., III. nebo IV. 

stupni závislosti, má nezaměstnaná pečující osoba nárok na to, aby za ni stát hradil 

zdravotní a sociální pojištění. Doba poskytování péče se tak započítává jako ná-

hradní doba pro účely důchodového pojištění, pokud spolu příjemce i poskytovatel 

pomoci žijí ve společné domácnosti nebo se jedná o osobu blízkou. Stejná práva 

náleží rovněž osobě, která pečuje o dítě do 10 let věku v I. stupni závislosti (lehká 

závislost), tedy rodičům těchto dětí. 

 

Pozor si je ovšem třeba dát na situaci, kdy pečující osoba nepracuje, není registro-

vaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a příjemce příspěvku je hospitali-

zován po dobu delší než celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém zařízení. 

V takovém případě za tento měsíc příspěvek na péči jeho příjemci nenáleží a peču-

jící osoba tak nemá nárok na úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Tuto situaci 
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lze řešit registrací na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání po dobu trvání hospi-

talizace. 

 

Povinnost ohlášení změn 

Osoba blízká nebo asistent sociální péče, který poskytuje oprávněné osobě pomoc, 

jsou povinni písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce při-

jetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, úmrtí, změny 

v údajích (kontakty, bydliště.), a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 

nastala, tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb, jestliže poskytuje oprávněné 

osobě pobytové sociální služby, a dětský domov. 

 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 

Popis příspěvku 

Příspěvek na zvláštní pomůcku vychází ze zákona č. 329/2011 Sb., § 9 až § 12, 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Příspěvek je určen 

k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. 

 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: 

 těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí 

 těžké sluchové postižení 

 těžké zrakové postižení 

a jejíž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, tzn. zdravotní stav trvá nebo bude 

trvat déle než 1 rok. 

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: 

 Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací sys-

tém, schodišťová plošina, schodišťové sedačky, úprava bytu), 15 let (vodi-

cí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky). 

 Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci 

pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání infor-

mací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. 

 Osoba může zvláštní pomůcku využívat. 

 Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění nebo je osobě zapůjčen příslušnou zdra-

votní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl 
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osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní 

pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace – NEBO PROSTĚ 

JEDNODUŠE neposkytuje se na pomůcky, které hradí nebo zapůjčuje po-

jišťovna. 

 Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba 

opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové 

vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena. 

 Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je ob-

sažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce 

uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje 

za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. 

 

Jak o příspěvek na zvláštní pomůcku zažádat 

Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce. Jde o tiskopis s názvem 

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku – je k dispozici na kontaktním pracovišti 

Úřadu práce nebo na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/forms. 

 

Proces přiznání příspěvku 

Po vyplnění a podání žádosti přeruší Úřad práce řízení o příspěvku na zvláštní po-

můcku na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdra-

votní stav žadatele o dávku. 

Při posuzování zdravotního stavu pro účely nároku na poskytnutí příspěvku 

na zvláštní pomůcku vychází posuzující lékař zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, 

popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření. V tomto 

případě není sociální šetření předepsaným podkladem pro posouzení. Proti posudku 

není možné odvolání ani jiný opravný prostředek.

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní po-

můcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těž-

kou nebo hlubokou mentální retardaci. 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne jen 

tehdy, pokud odstranění bariéry nejde dosáhnout schodolezem. 

U schodolezu, schodišťové sedačky a plošiny, stropního zvedacího systému musí 

být souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace těchto zařízení, pokud 

nevlastní nemovitost osoba, které je tento příspěvek poskytován. 
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Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde 

o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové 

vozidlo.  

Pomůcka v ceně nižší než 24 000 Kč: 

Poskytne se jen osobě, která má příjem (a to i příjem s ní společně posuzovaných 

osob) nižší než 8 násobek životního minima jednotlivce (životní minimum jednot-

livce k 1. 11. 2016 je 3 410 Kč) nebo životního minima společně posuzovaných 

osob (další částky životního minima viz. tabulka životní minimum). 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % 

z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně 

však 1 000 Kč.  

Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspě-

vek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskyt-

nout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše 

uvedený násobek životního minima. 

 

Pomůcka v ceně vyšší než 24 000Kč: 

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, 

se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplace-

né ceny zvláštní pomůcky. Zde se nezkoumá příjem. 

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou pří-

spěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož 

maximální výše činí 400 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní po-

můcku nesmí za 5 let po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 

850 000 Kč při poskytnutí plošiny. 

Jinak je to u výše příspěvku na motorové vozidlo- stanoví se s přihlédnutím k čet-

nosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzova-

ných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku 

na motorové vozidlo činí 200 000 Kč. 

 

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku 

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspě-

vek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže: 

 nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě 

stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky,  



 
 

číslo 1/2016     vychází 30. 11. 2016 

 nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vy-

placení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP, 

 v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích 

ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendář-

ních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnuté-

ho na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní 

pomůcce, 

 v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdou-

cích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 ka-

lendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskyt-

nutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat, 

 se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu mo-

torovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vo-

zidla, 

 použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání nebo se proká-

že, že osoba uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé 

nebo zkreslené údaje. 

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho po-

měrnou část vrátit, jestliže: 

 v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích 

ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny 

zdravotního stavu nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců 

po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení 

motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opako-

vaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozi-

dlem, 

 byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před 

uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení 

příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo 

úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky,  

 nebo osoba zemřela. 

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 

100 Kč. Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele 

rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho 

poměrnou část. 
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Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje 

příspěvek na zvláštní pomůcku: 

 

I. Pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí  

 úprava automobilu vyžadující montáž (např. ruční ovládání, usnadňování 

nastupování, nakládání vozíku)  

 speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, 

myš, speciální programové vybavení  

 nájezdové ližiny  

 přenosná rampa  

 schodolez 

 schodišťová plošina, včetně instalace 

 stropní zvedací systém, včetně instalace 

 schodišťová sedačka, včetně instalace  

 stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě  

 stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební 

práce a s nimi nezbytně související materiál (nikoli o obklady, podlahové 

krytiny, sanitu apod.)  

 

II. Pomůcky určené pro těžce sluchově postižené osoby  

 signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně in-

stalace  

 signalizace pláče dítěte, včetně instalace  

 speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy 

do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik 

mluvení, odezírání nebo znakové řeči  

 individuální indukční smyčka  

 telefonní zesilovač  

 elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé  

 elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé  

 zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení  

 signalizace telefonního zvonění 
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III. Pomůcky určené pro těžce zrakově postižené osoby  

 vodící pes  

 slepecký psací stroj  

 DYMO kleště  

 elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé  

 elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé  

 diktafon  

 indikátor barev pro nevidomé  

 měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem  

 kalkulátor s hlasovým výstupem  

 kamerová zvětšovací lupa  

 digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem  

 digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braill-

ský displejem  

 digitální zvětšovací lupa  

 braillský displej pro nevidomé  

 speciální programové vybavení pro zrakově postižené  

 tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé  

 hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé 

 

IV. Pomůcky určené osobám se zdravotním postižením 

 motorové vozidlo 

 speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky) 

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: 

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, 

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) ne-

bo těžkého ochrnutí, 

c) atomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny 

v předloktí a výše a v bérci a výše, 
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d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obr-

ny (plegie) nebo těžkého ochrnutí, 

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo pod-

statné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké 

kontraktury v okolí, 

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň 

dvou nosných kloubů dolních končetin, 

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkč-

ních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík 

pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina, 

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, 

pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, 

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez mož-

nosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu, 

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny, 

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin, 

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování. 

 

2. Za těžké zrakové postižení se považuje: 

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztrá-

ty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v in-

tervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole 

do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, 

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v interva-

lu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02), 

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou 

zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší 

než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů 

od bodu fixace. 

 

3. Za těžké sluchové postižení se považuje: 

a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani 

s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení 

po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy, 
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b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v 

rozsahu 70 – 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 – 90 %, sluchově 

postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale ro-

zumí jí jen minimálně (z 10 – 15 %), přes používání kompenzační pomůc-

ky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy, 

c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, 

funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí 

ztráta sluchu v rozsahu 56 – 69 dB, ztráta slyšení 65 – 84 % až ztráta slu-

chu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabo-

zrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí 

v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02). 

 

Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontrain-

dikace) 

a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poru-

chou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislos-

ti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost 

užívání pomůcky, 

b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi, 

c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace pla-

tí jen ve vztahu k vodicímu psovi. 

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla 

1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l) 

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, 

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) ne-

bo těžkého ochrnutí, 

c) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obr-

ny (plegie) nebo těžkého ochrnutí, 

d) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo pod-

statné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké 

kontraktury v okolí, 

e) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň 

dvou nosných kloubů dolních končetin, 
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f) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkč-

ních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro inva-

lidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina, 

g) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, 

pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, 

h) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez mož-

nosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu, 

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování. 

 

2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální 

retardace. 

 

Vrácení daně z přidané hodnoty 

S příspěvkem souvisí i daňová úleva - při koupi auta je možné zažádat na finanč-

ním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně z přidané hodnoty. Tento nárok 

najdete v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 85. Osoba se zdra-

votním postižením má nárok na vrácení DPH u jednoho osobního auta zakoupené-

ho v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000,- Kč. Nárok na vrácení zapla-

cené daně lze uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém 

jste obdrželi rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení 

osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné 

plnění uskutečnilo. Žádost o vrácení DPH musí mít tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,  

 rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,  

 daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vy-

staven plátcem daně,  

 na dokladu je plátce povinen uvést tyto údaje: své obchodní jméno, sídlo, 

daňové identifikační číslo, rozsah a předmět daňového plnění, datum ná-

kupu, sazbu daně a její výši. 

Vrácení daně můžete uplatnit i při nákupu staršího ojetého vozu. Je však 

třeba si vždy dopředu ověřit u prodejce, zda je plátcem DPH a zda vám 

může vystavit doklad, kde bude DPH vyčíslena. Bez toho nelze o její vrá-

cení požádat. U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že 

DPH se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru. 

Daňová úleva je vázána pouze na příspěvek na zakoupení vozidla, není 

možné ji uplatnit na vůz, který si koupíte sami. 
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REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY HRAZENÉ 

POJIŠŤOVNOU 

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou a to buď v plné výši  nebo 

alespoň částečně. Pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, je možné 

financovat Příspěvkem na zvláštní pomůcku. Viz. str. 14 – 22. 

 

Konkrétní pomůcku Vám může dle typu předepsat lékař: 

 praktický (prl), nebo 

 odborný: neurolog (neu), rehabilitační lékař  (reh), ortoped (ort), internista 

(int), gerontolog (ger), chirurg (chi) 
 

Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“.         

V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku 

o zvýšení úhrady“. K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě „Formu-

lář k přidělení elektrického vozíku“, kde se uvádějí výsledky neurologického, 

rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná 

specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte (proti poukazu) ve zdra-

votnických potřebách nebo v lékárně.  

Platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 90 dnů. To znamená, že se osoba 

musí do 90 dnů od vystavení poukazu dostavit do speciální výdejny těchto pro-

středků - např. prodejny zdravotnických potřeb. 

 

V případě, že pomůcka není hrazena zdravotními pojišťovnami, nebo je-li vyso-

ký doplatek, můžete požádat prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na 

pořízení pomůcky nebo úhrady doplatku.  

  
 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

číslo 1/2016     vychází 30. 11. 2016 

PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Popis  

Průkaz osoby se zdravotním postižením upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o posky-

tování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Nárok na průkaz má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním 

postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně 

omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autis-

tického spektra. 

 
Jak o průkaz osoby se zdravotním postižením požádat  

Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce (Dávky pro osoby se zdra-

votním postižením). Jde o tiskopis s názvem Žádost o přiznání průkazu osoby 

se zdravotním postižením – je k dispozici na kontaktním pracovišti Úřadu práce 

nebo na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/forms. 

 

Proces přiznání průkazu 

1. Jakmile klient vyplní a podá žádost, Krajská pobočka Úřadu práce České repub-

liky požádá příslušnou OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele o průkaz. 

2. Po podání žádosti o posouzení zdravotního stavu se usnesením přerušuje správní 

řízení, po dobu posuzování zdravotního stavu. Usnesení dostane žadatel poštou. 

3.  Poté, co Úřad práce obdrží z OSSZ posudek zdravotního stavu, pokraču-

je ve správním řízení a žadateli se to opět písemně oznámí.  Po převzetí tohoto vy-

rozumění vydá ÚP rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání průkazu OZP. 

4. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky vydá osobě průkaz osoby 

se zdravotním postižením po předložení fotografie a zaplacení správního poplatku; 

současně s vydáním průkazu osoby se zdravotním postižením krajská pobočka 

Úřadu práce České republiky určí dobu platnosti tohoto průkazu jako veřejné listi-

ny. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny je 

nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku; tato 

doba nemůže být delší, než je doba, po kterou trvá nárok na průkaz osoby se zdra-

votním postižením. 

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením je vydáván jako polykarbonátová karta 

o rozměrech 54 x 86 mm. 

 Na přední straně průkazu jsou uvedeny tyto údaje: 

 označení druhu průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), popřípadě doplněné 

o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby 

hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, 

http://portal.mpsv.cz/forms
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 jméno, popřípadě jména a příjmení držitele průkazu, 

 datum narození držitele průkazu, 

 doba platnosti průkazu, 

 fotografie držitele průkazu, 

 číslo průkazu. 

 

Na zadní straně průkazu jsou uvedeny tyto údaje: 

 označení krajské pobočky Úřadu práce, která průkaz vydala, 

 datum vydání průkazu ve formátu den, měsíc, rok, 

 podpis držitele průkazu; jestliže podpis nebyl podle § 34a odst. 1 písm. d) 

zákona vyžádán, je místo podpisu uvedeno „Podpis nebyl vyžádán “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením je vydáván ve třech stupních - TP, ZTP  

a ZTP/P 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ 

(průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo 

orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním 

postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém 

zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exterié-

ru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek 

a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí 

stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehli-

vé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen 

v exteriéru. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ 

(průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orienta-

ce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením po-



 
 

číslo 1/2016     vychází 30. 11. 2016 

hyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním 

stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schop-

na chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním po-

stižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdra-

votním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má 

značné obtíže. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem 

„ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo 

úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti 

a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými 

obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné 

chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkč-

ním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba 

při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace 

v exteriéru. 

Výhody pro držitele průkazu  TP, ZTP a ZTP/P 

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na: 

 vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravi-

delnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, 

v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky  

 přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání 

delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepova-

žuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření 

a vyšetření ve zdravotnických zařízeních  

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na: 

 vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích 

pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních pro-

středků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky  

 přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání 

delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepova-

žuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření 

a vyšetření ve zdravotnických zařízeních  
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 bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy 

osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)  

 slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve 

vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích 

autobusové dopravy 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na: 

 vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravi-

delnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, 

v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky  

 přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání 

delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepova-

žuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření 

a vyšetření ve zdravotnických zařízeních  

 bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy 

osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)  

 slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku 

ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spo-

jích autobusové dopravy  

 bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními pro-

středky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě  

 bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, 

pokud ji nedoprovází průvodce 

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele 

průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová 

představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenároko-

vé. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují 

jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon 

o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komuni-

kacích, zákon o dani z nemovitosti. 

Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné 

právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon 

o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komuni-

kacích, zákon o dani z nemovitosti. 
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Vyhláška č. 388/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů definuje zdravotní sta-

vy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orien-

tace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením: 

1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těž-

kého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní 

stavy (průkaz TP): 

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končeti-

ny, 

b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až 

po bérec včetně, 

c) podstatné omezení funkce dolní končetiny, 

d) středně těžké omezení funkce dvou končetin, 

e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm, 

f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou 

symptomatologií, 

g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění 

a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře, 

h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými 

stavy, 

i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při inter-

ních a onkologických postiženích, 

j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace 

v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu, 

k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální 

stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze. 

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého 

funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy 

(průkaz ZTP): 

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exterié-

rový uživatel protézy, 

b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci, 

c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce, 

d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí, 

e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí, 
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f) těžké omezení funkce dvou končetin, 

g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo zá-

važnou nestabilitou pánevního prstence, 

h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří 

úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku, 

i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení 

při interních a onkologických postiženích, 

j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvu-

ky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úpl-

ná hluchota) u osoby starší 18 let věku, 

k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu 

oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu 

podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se ro-

zumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy ma-

ximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo 

oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, 

i když centrální ostrost není postižena, 

l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, 

kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60, 

m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komuni-

kace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu, 

n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi ty-

pu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů. 

 

3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těž-

kého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze pova-

žovat tyto zdravotní stavy (průkaz ZTP/P): 

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interié-

rový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného dů-

vodu, 

b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše, 

c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anato-

mická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna, 

d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční 

ztráta horní končetiny, 
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e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí, 

f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a ví-

ce funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrud-

ník, páteř, pánev, končetina, 

g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin 

a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm, 

h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené 

se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti, 

i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvu-

ky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úpl-

ná hluchota) u osoby mladší 18 let věku, 

j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková os-

trost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světel-

nou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fi-

xace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevido-

most obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté 

ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 

k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně 

v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozu-

mí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta 

zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší 

než 3/60, minimum lepší než 1/60, 

l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ niž-

ší než 50, 

m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností ko-

munikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, 

n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými 

hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy. 

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o po zemních komunikacích, jsou držitelé prů-

kazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P osvobozeni od poplatku za 

použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). Občanům, kterým 

byl vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je tedy vázána 

na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, 

je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoby se zdravotním 

postižením a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba 

jí blízká.  
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Od 1. 8. 2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její 

vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení 

dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou exis-

tovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP 

tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem 

do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních "přenosi-

telných" výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.  

PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA 

Parkovací průkaz, který označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně posti-

ženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení 

vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) smějí uží-

vat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. 

 

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou 

postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P . 

Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli ři-

dičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou 

nebo praktickou hluchotou. 

 
Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením 

pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je 

držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná 

osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je 

držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označe-

ného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 
 

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parko-

vacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka 

„Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO 

ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OB-

SLUHU“,  i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. 

 

Zdroj:  Zákon 361/2000 § 67 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu). 
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PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 

Popis příspěvku 

Příspěvek na mobilitu upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek oso-

bám se zdravotním postižením.  

 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 

1 roku: 

 která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo 

ZTP/P – pokud nemá osoba, která žádá o příspěvek na mobilitu průkaz 

ZTP nebo ZTP/P, musí si jej nejdříve vyřídit, poté může zažádat o tento 

příspěvek, 

 která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je do-

pravována,  

 které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociál-

ních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově 

pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zaří-

zení ústavní péče,  

 z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu při-

znán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené 

v předchozí odrážce. 

 

Jak o příspěvek na mobilitu požádat 

Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce (Dávky pro osoby se zdra-

votním postižením). Jde o tiskopis s názvem Žádost o příspěvek na mobilitu – je 

k dispozici na kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo na portálu MPSV: 

http://portal.mpsv.cz/forms. 

 

Proces přiznání příspěvku na mobilitu 

1. Jakmile klient vyplní a podá žádost, Krajská pobočka Úřadu práce České repub-

liky požádá příslušnou OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele. 

2. Po podání žádosti o posouzení zdravotního stavu se usnesením přerušuje správní 

řízení, po dobu posuzování zdravotního stavu. Usnesení dostane žadatel poštou. 

3.  Poté, co Úřad práce obdrží z OSSZ posudek zdravotního stavu, pokračuje 

ve správním řízení a žadateli se to opět písemně oznámí.  Po převzetí tohoto vyro-

zumění vydá ÚP rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání průkazu OZP, žadatel 

si vyřídí výrobu průkazu na ÚP, poté může pokračovat v řízení v příspěvku na mo-

bilitu. 

http://portal.mpsv.cz/forms
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Výše dávky: 400 Kč měsíčně 

Je také možnost výplaty 1 x za 3 měsíce, tedy částka 1 200 Kč. 

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží, jestliže je oprávněné osobě 

po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém 

zařízení (nemocnice, lázně).  

 

 

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 

Důležitou kategorií zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „ZSSP“) je nezaopatřené dítě vymezené § 11 ZSSP. 

Skutečnost vymezenou v § 11 písmeno b) ZSSP – dítě se nemůže soustavně připra-

vovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo 

úraz, posuzují a potvrzují ošetřující lékaři. V těchto případech jde zpravidla o ne-

příznivý zdravotní stav přechodného charakteru s trváním několika týdnů nebo mě-

síců např. léčení úrazů, vážnějších infekčních nemocí, stavy po závažnějších opera-

cích aj. Uvedené stavy zpravidla adekvátní léčbou směřují k úpravě a stabilizaci 

zdravotního stavu. Skutečnost vymezenou v § 11 písmeno c) ZSSP, tj. dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav, pro který je dítě neschopno vykonávat soustavnou výdě-

lečnou činnost, posuzuje lékař oddělení LPSOSSZ. 

Posuzující lékař musí prokázat, že nemoc, úraz, postižení, má charakter dlouhodo-

bě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav je natolik vážný, že dítě je ne-

schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost nebo je neschopno připravovat 

se na budoucí povolání. Může jít například o léčení nádorového onemocnění, opa-

kované závažné operace, léčbu rozsáhlých popálenin, těžké úrazy s náročným léče-

ním a dlouhodobou rehabilitací, floridní duševní poruchy, stavy s trváním déle než 

rok, kdy vážný zdravotní stav a náročná léčba brání dítěti v přípravě na budoucí 

povolání nebo ve výdělečné činnosti. OSSZ vydává ve věci posudek; ten zasílá 

příslušnému orgánu, který si posouzení vyžádal. Pokud se „zdravotní situace“ uve-

dená v § 11 písmeno b) nebo c) ZSSP prokáže, považuje se dítě pro účely státní 

sociální podpory za nezaopatřené. 
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ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM 

Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu, pod níž na-

stává stav hmotné nouze. Konkrétně vymezuje výši nezbytných finančních pro-

středků pro domácnost nebo jednotlivce potřebných k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb. Nezbytné náklady na bydlení se do něj nezahrnují.  

Pro jednotlivce 3 410,- 

Pro první dospělou osobu v domácnosti  3 140,- 

Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti     2 830,- 

Pro nezaopatřené dítě ve věku:  

do 6 let 1 740,- 

6 až 15 let 2 140,- 

15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450,- 

 

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje 

za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 

umožňující přežití. Existenční minimum je od 1. 1. 2013 částka 2 200 Kč měsíčně. 

Nelze jej však použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, 

u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.   

Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o po-

moci v hmotné nouzi.  Dále je využíváno v zákoně 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře a například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností. 

DÁVKY HMOTNÉ NOUZE 

Popis dávky 

Dávky hmotné nouze upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:  

1. Příspěvek na živobytí - opakující se 

2. Doplatek na bydlení - opakující se 

3. Mimořádná okamžitá pomoc - jednorázová, nenároková 
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Osoba v hmotné nouzi 

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové  

sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb 

na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objek-

tivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. 

 

Osoba je v hmotné nouzi, pokud její příjem a příjem společně posuzovaných osob 

po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí. 

 
Od roku 1. 1. 2012 o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné 

krajské pobočky Úřadu práce ČR.  

 

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ 

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přimě-

řených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. 

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hod-

nocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky 

živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního 

minima.  

Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než 

trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima, případně 

zvýšenou z důvodu dietního stravování.  

Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém 

zařízení po celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima, případně zvý-

šenou z důvodu dietního stravování.  

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodi-

ny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení (přiměře-

né náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však 

do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).  

 
Zvýšená částka živobytí u osob odkázaných na dietní stravování, dle vyhlášky 

č. 389/2011 Sb. Zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 

Druh diety Kč 

Nízkobílkovinná dieta 1 380,- 

Dieta při dialýze 1 000,- 

Nízkocholesterolová dieta 1 050,- 
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Diabetická dieta 1 130,- 

Dieta při fenylketonurii 2 220,- 

Dieta při celiakii 2 800,- 

Dieta při osteoporóze 1 090,- 

Dieta při laktózové intoleranci 1 070,- 

Dieta při těhotenství a při kojení 1 100,- 

 

DOPLATEK NA BYDLENÍ 

Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a pří-

spěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodně-

né náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení 

odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákla-

dů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.  

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt 

na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu a po splnění stavebně 

technických standardů kvality bydlení vlastník stavby pro individuální či rodinnou 

rekreaci, jejichž příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvod-

něných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně 

posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku 

na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na živobytí. 

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živo-

bytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a ma-

jetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože 

její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí oso-

by/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek této částky. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydle-

ním. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi 

doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek 

a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických 

standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný 

zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách 

(např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení). 

Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů 

na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na byd-

lení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem oso-
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by/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převy-

šuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob. 

Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 

10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně 

z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně 

postavených nebo upravených bytech. 

Co může být z příspěvku uhrazeno? 

 nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo druž-

stevní formou bydlení nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než 

nájemní, družstevní nebo vlastnické formě bydlení,  

 pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu – vytápění, teplá 

a studená voda, úklid společných prostor v domě, poplatky za výtah, od-

vádění odpadních vod kanalizacemi, osvětlení společných prostor v domě, 

odvoz komunálního odpadu, vybavení bytu společnou televizní 

a rozhlasovou anténou, případně další prokazatelné a nezbytné služby 

související s bydlením,  

  úhrada prokazatelně nezbytné spotřeby energií – elektrika, plyn, pali-

va (uhlí, dřevo na topení a podobně).  

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, která není nároková, tj. 

záleží na uvážení správního orgánu, který o ní rozhoduje, zda ji poskytne. Ovšem 

v případě, že si žadatel o dávku písemně požádá a úřad ji nepřizná, je o tom vyho-

toveno správní rozhodnutí, proti kterému je možné se odvolat a situaci pak posoudí 

nadřízený správní orgán, kterým je krajský úřad.  

 

Kdy máte nárok na mimořádnou okamžitou pomoc?  

 při hrozící újmě na zdraví – žadatel nemá žádný příjem a nemá možnost 

si příjem sám zajistit, například v situaci, kdy je sankčně vyřazen 

z evidence úřadu práce a z toho důvodu nemá nárok na jiné dávky pomoci 

v hmotné nouzi a ocitá se tak zcela bez příjmu,  

 na uhrazení nezbytného jednorázové výdaje – spojeného například 

se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, 

vydání duplikátu rodného listu či dokladů potřebných k přijetí 

do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků 

či v případě potřeby s úhradou noclehu,  
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 na úhradu nákladů spojených s pořízením či opravou nezbytných zá-

kladních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení do-

mácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zá-

jmovou činností nezaopatřeného dítěte,  

 v případě vážné mimořádné události, kterou je zejména živelní pohroma 

(například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení, 

požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havá-

rie), kdy sociální a majetkové poměry žadatele jsou takové, že mu neu-

možňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami,  

 pokud osoba s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek fi-

nančních prostředků nemůže úspěšně sama řešit svoji situaci a je ohrožena 

sociálním vyloučením, jestliže je propuštěna z výkonu vazby či výkonu 

trestu odnětí svobody, je po ukončení léčby chronických závislostí propuš-

těna ze zdravotnického zařízení, je propuštěna ze školního zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy apod.  

Před přiznáním dávky probíhá posuzování nároku na ni, kdy je mimo jiné také 

prováděno šetření v domácnosti žadatele ke zjištění jeho sociální situace a zjištění 

potřebnosti poskytnutí dávky. 
 

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká dnem, kdy ji příslušný orgán po-

moci v hmotné nouzi přizná.  

 

PŘÍSPĚVEK NA BEZLEPKOVOU DIETU 

Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let 

(se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předklá-

dá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek. 

Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku 

(v období 1. 1. – 31. 12. 2016) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní 

jídelně. 
 
Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí 

v maximální výši 3 000 Kč, a to 

 za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2016  

 za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2016.  
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Přijímány jsou souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo 

bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznače-

ny. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2016 podaná poštou musí být odeslá-

na nejpozději 15. 12. 2016. 

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystave-

né v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, při žádosti za 2. pololetí budou akcepto-

vány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. Nevy-

zvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí. 

Podmínky čerpání finančních příspěvků: 

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2016 po vyčerpání sta-

noveného finančního limitu. 

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 31. 12. 2016.  
 

Také ostatní pojišťovny přispívají na bezlepkovou dietu:  Zaměstnanecká pojišťov-

na Škoda, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna 

ministerstva vnitra ČR. Vojenská pojišťovna na  doplňky stravy, které se vztahují 

ke   zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií.

JAK SE OBRACET NA VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 

Na ochránce se mohou obracet lidé se stížnostmi na všechny úřady, které vy-

konávají státní správu (ministerstva, krajské, městské, obecní, školské, báňské 

úřady…).  

Stížnost adresovaná veřejnému ochránci práv se podle zákona č. 349/1999 

Sb., o veřejném ochránci práv, nazývá podnětem. 

 

Ochránce Vám může pomoci když: 

 nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu, 

 úřad je nečinný, tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení 

apod., 

 domníváte se, že jste měl být účastníkem řízení, ale nebyl jste k němu při-

zván, 

 úřad nebo úředník se k Vám chová arogantně nebo nevhodně apod. 

Ochránce nemůže prošetřovat činnost následujících úřadů: 

 ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu 

a správní úřady jim podléhající (např. správy sociálního zabezpečení, 
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úřady práce, katastrální úřady, finanční úřady, celní úřady, orgány ochrany 

veřejného zdraví, inspekční orgány atd.);  

 orgány územních samosprávných celků (obcí, krajů) při výkonu státní 

správy (např. jako stavební úřady, orgány ochrany životního prostředí, or-

gány památkové péče, přestupkové orgány, silniční správní úřady, živnos-

tenské úřady, matriční úřady, školské úřady, orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, veřejné opatrovnictví atd.); 

 orgány soudu a státního zastupitelství (předsedové a místopředsedové 

soudů, vedoucí státních zastupitelství), ovšem pouze pokud vykonávají 

státní správu (tzn., pokud prošetřují stížnosti na průtahy v řízení, 

na nevhodné chování soudních osob a zaměstnanců státního zastupitelství 

na porušení zásad důstojnosti a etiky soudce nebo státního zástupce nebo 

vyřizují žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím); 

 Policie ČR včetně cizinecké policie – nikoliv však v případech, kdy Poli-

cie ČR vystupuje jako orgán činný v trestním řízení; 

 Vězeňská služba ČR; 

 zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečo-

vací detence, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení; 

 Armáda ČR a Hradní stráž;  

 veřejné zdravotní pojišťovny (zejména jedná-li se o placení pojistného 

a nároky pojištěnců z veřejného zdravotního pojištění apod.);  

 Česká národní banka, pokud působí jako správní úřad;  

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  

Ochránce není institucí všemocnou. Zákon mu sice dává rozsáhlá oprávnění prová-

dět v jednotlivých věcech důsledná a nezávislá šetření, nemá ale právo nahrazovat 

činnosti orgánů státní správy a nemůže měnit nebo rušit jejich rozhodnutí. 

Při zjištění pochybení však může požadovat od úřadů či institucí výše uvedených, 

aby zjednaly nápravu, tj. aby samy zahájily řízení, odstranily nečinnost, vydaly 

rozhodnutí apod. Pokud se ochránce s úřadem na odstranění pochybení neshodne, 

může využít svých sankčních oprávnění, tj. informovat nadřízený úřad nebo infor-

movat veřejnost včetně uvedení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem 

úřadu. 

Veřejný ochránce práv také nemůže: 

 řešit, příp. rozhodovat spory mezi fyzickými a právnickými osobami (spo-

ry mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, sousedské spory, obchodní spory – 

půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů apod.), 
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 zastupovat zúčastněné strany jako advokát, 

 poskytovat právní poradenství. 

Na ochránce se můžete obracet: 

 písemně (na formuláři, který je k dispozici na internetu, nebo formou do-

pisu), 

 e-mailem na podatelna@ochrance.cz, 

 prostřednictvím interaktivního on-line formuláře na www.ochrance.cz, 

 prostřednictvím datové schránky (ID schránky: jz5adky), 

 osobně, tzn. Podat ústně podnět do protokolu v Kanceláři veřejného 

ochránce práv na adrese Údolní 39, Brno, každý pracovní den od 8:00 do 

16:00 hod. 

Podnět ochránci musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a bydliště stěžovatele (u právnické osoby název, sídlo 

a osobu oprávněnou jménem právnické osoby jednat), 

 označení úřadu či úřadů, vůči nimž podnět směřuje, 

 vylíčení podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda tato záležitost by-

la předložena také jinému orgánu a s jakým výsledkem, 

 pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké rozhodnutí, je třeba přiložit 

jeho kopii, 

 kopie veškerých dokumentů, které se záležitostí souvisí, zejména doklady 

o tom, že úřad, jehož se podnět týká, stěžovatel sám neúspěšně vyzval 

k nápravě, 

 pokud je podnět podáván jinou osobou, je nezbytné doložit písemnou pl-

nou moc (nemusí být úředně ověřená). 

Ochránce je nezávislý a nestranný – nepodléhá politickým tlakům a je zodpovědný 

pouze Poslanecké sněmovně. V rámci prošetřování stížností má právo nahlížet 

do úředních či soudních spisů, žádat úřady o vysvětlení, může bez ohlášení prová-

dět místní šetření apod. Díky těmto pravomocem dokáže důkladně analyzovat pro-

blém, odhalit jeho příčiny a navrhnout řešení. I když není sám oprávněn vydávat 

rozhodnutí nebo rušit či měnit chybná rozhodnutí úřadů, v naprosté většině případů 

vedou jeho šetření k úspěšnému konci a úřady své chyby obvykle samy napraví.  

Více se můžete dozvědět na webových stránkách www.ochrance.cz nebo každý 

pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin na informační lince Kanceláře veřejného 

ochránce práv 542 542 888 

mailto:podatelna@ochrance.cz
http://www.ochrance.cz/
http://www.ochrance.cz/
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ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI 

ÚŘADU 

Obrátili jste se na úřad a ten o Vaší žádosti nerozhodl v zákonem stanovené lhůtě 

(např. Žádost o příspěvek na péči, na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravot-

ním postižením)? Dochází dle Vašeho názoru k průtahům v řízení, které zahájil 

sám úřad z moci úřední? V takovém případě můžete využít „Žádost o uplatnění 

opatření proti nečinnosti úřadu“ podle ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost se podává u nadřízeného úřadu (nikoli tedy přímo u toho úřadu, který je 

nečinný, nejčastěji půjde o krajský úřad, ministerstvo apod.), který je povinen o ní 

rozhodnout až na výjimky do 30 - ti dnů po jejím obdržení. Pokud je nečinný 

ministr, který nemá nadřízený úřad, je zapotřebí se obrátit s žalobou na nečinnost 

přímo na soud. 

Podrobnosti o jednotlivých řízeních, lhůtách pro vyřízení i o tom, kde je nadříze-

ným úřadem, najdete na webovém portálu veřejné správy http//portal.gov.cz 

v sekci Služby pro orgány veřejné moci - Životní situace. 

(Zdroj: informační materiál Kanceláře veřejného ochránce práv) 

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Osobám se zdravotním postiže-

ním se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociál-

ního zabezpečení uznány:  

 invalidními ve třetím stupni 

 invalidními v prvním nebo druhém stupni 

 zdravotně znevýhodněnými jsou osoby, které mají zachovánu schopnost 

vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její 

schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní po-

volání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou pod-

statně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je 

osobou se zdravotním postižením v předchozích dvou bodech  
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Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který podle 

poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, 

smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.  

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba posud-

kem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. 

Pracovní rehabilitace 

Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci, tu zabezpeču-

je krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravot-

ním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo mů-

že na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou 

právnickou nebo fyzickou osobu.  

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením. 

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu 

povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou 

přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení 

a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. 

Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením 

sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobi-

lost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost 

a kvalifikaci. 
 

Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu 

se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení 

chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 

Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let.  

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním posti-

žením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním posti-

žením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodář-

ství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnava-

tel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, 

může příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního místa pro osobu 
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se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším 

zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 

Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou 

se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost.  

 

Od roku 2015 je opět zavedena kategorie zdravotně znevýhodněné osoby. 

Osoba, která může pracovat, ale zároveň potřebuje vhodně upravit pracovní pro-

středí, pracovní dobu nebo další pracovní podmínky s ohledem na její dlouhodobě, 

minimálně jeden rok trvající, nepříznivý zdravotní stav.   

Na základě výše zmíněné nové právní úpravy spadají osoby zdravotně znevý-

hodněné do kategorie osob se zdravotním postižením. „V praxi to znamená, že 

jim bude Úřad práce ČR věnovat zvýšenou péči, a to jak při zprostředkování za-

městnání, tak i v rámci uplatňování opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstna-

nosti,“ vysvětluje Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce ČR. 

Povinnost zaměstnavatelů 

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru 

je uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% po-

vinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

na chráněném pracovním místě 

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % 

osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje 

příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynalože-

ných prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.  

Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská 

pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou 

osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy 

v měsíční výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na za-

městnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl 

z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 800 Kč. Pro účely 
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stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy 

snižují o částku odpovídající výši: 

a) poskytnuté naturální mzdy,  

b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstna-

vatele podle § 327 zákoníku práce, s výjimkou srážek provedených 

k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku 

zaměstnance na závodní stravování podle § 236 zákoníku práce,  

c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměst-

nance podle § 146 písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy 

v rozporu s dobrými mravy, nebo  

d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách 

v práci na straně zaměstnavatele. 

 

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pra-

covního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměst-

navatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok 

na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynalo-

ženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně 

na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Zvýšení pří-

spěvku podle věty první nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo 

vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

 

…. za dary do 30. 11. 2016 

Obce, města:  Podivice, Slavkov u Brna, Studnice, Vážany 

nad Litavou, Vyškov 

 

 

Fyzické osoby: Anna Lifková, Jan Suchomel 

 

 

Poradnu a půjčovnu podpořili: JMK, MPSV 
 

 

 

Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v roce 2016 

podpořili nadace a nadační fondy: 

 

Agrofert, Avast, Duha, Konto bariéry, Lumius 
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V Y D Á V Á… 

 

ARPZPD v ČR, Poradna a půjčovna PAPRSEK: 
 

Sídlo    Lípová 364/2, 682 01 Vyškov 

 

Členové redakční rady  Bastlová Lada, Bednářová Jaroslava,  

Mikulášková Marie, Sedláčková Lenka 

 

Příspěvky Bastlová Lada, Mikulášková Marie, Sedláčková Lenka 
 

Telefon   515 531 354 

Mobil   739 598 764, 605 428 639, 739 371 872 

 

IČO    49408577 

DIČ   CZ 49408577 

 

Číslo účtu:  215 057 493/0600 

 

E-mail   pujcovna.vy@seznam.cz   

Internetové stránky      www.paprsek-vyskov.cz 

 

Číslo  1/2016  vychází 30. 11. 2016 

 

Náklad výtisku  400 ks  

     

Potřebujete poradit ??? Něco Vás v brožuře Zákony, novinky, za-

jímavosti zaujalo ??? Na všechny otázky se budeme snažit  

odpovědět, když budete kontaktovat s půjčovnou PAPRSEK . 
 

 

Kde všude můžete získat zpravodaj PAPRSEK - zdarma 

 

Vyškov  - tabák JIRKA, Husova 6      

 

Bučovice - paní Marta Novotná, Sovětská 912, Bučovice 

 

Ivanovice - Medium, pan Boniatti Miroslav, Palackého náměstí 
 

Rousínov - Papír, tabák, noviny – pan Lopour Josef, Sušilovo náměstí 16 

 

mailto:Paprsek.Vy@atlas.cz
http://mujweb/Paprsek.Vy.Cz
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Tisk:  

CM ENGINEERING spol. s r.o., Vyškov 


