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Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění. 

 

ČÁST PRVNÍ 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

§ 7 

Výše příspěvku na mobilitu 

 Výše příspěvku na mobilitu činí pro osobu, která je držitelem průkazu 

označeného symbolem „ZTP“ 400 Kč za kalendářní měsíc a pro osobu, která je 

držitelem průkazu označeného symbolem „ZTP/P“ 600 Kč za kalendářní měsíc. Výše 

příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč. 

 

§ 9 

(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení s postižením 

charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeným v příloze tohoto zákona, 

a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla 

nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.  

(3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 

zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. 

4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho 

přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. 

(5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že 

a) osoba je starší 

1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, 

stropního zvedacího systému, rampy, schodišťové zdvihací plošiny, schodišťové 

sedačky nebo na úpravu bytu, 

2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo 

3. 1 roku v ostatních případech, 
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b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci 

pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, 

vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, 

zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá, 

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat 

ve svém sociálním prostředí. 

(6) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, 

je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna 

řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění 

podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. 

(7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení rampy, schodišťové zdvihací 

plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou 

souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li 

vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka 

nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. 

(8) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka 

je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění 

anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž 

poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. 

(9) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka 

je zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.  

(10) Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě 

vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší 

ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku 

poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě
6)

. Příspěvek na 

zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry 

nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní 

pomůcku na pořízení rampy, schodišťové zdvihací plošiny, schodišťové sedačky 

nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky 

uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy 

řešení odstranění bariéry, včetně ceny. 

(11) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, 

se opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 5 a 6 nejdříve 

po uplynutí 120 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí 

o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, 

popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto. 

(12) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa,  

se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou 
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osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka 

členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, 

i pokud není právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, 

nejdéle však po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví 

dovednosti vodicího psa, které musí splňovat. 

(13) Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením 

uvedeným v příloze tohoto zákona s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce 

sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo 

hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(14) Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena 

v seznamu podle odstavce 13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska 

využití využitelnosti s ohledem na zdravotní stav srovnatelná s druhy a typy zvláštních 

pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 13. 

 

§ 10 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

(1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 8 000 Kč, se příspěvek 

na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně 

posuzovaných nižší než osminásobek dvanáctinásobek životního minima jednotlivce 

nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním 

minimu
9)

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

o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 8 000 Kč, lze tento 

příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných 

přesahuje částku životního minima podle věty první. 

(2) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast 

osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 

1 000 Kč. 

(3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 8 000 Kč, 

se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny 

zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, 

s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové zdvihací 

plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč. Výše spoluúčasti za zvláštní pomůcku 

se nezapočítává do maximální výše poskytnutého příspěvku, ani do celkového limitu 

příspěvků vyplacených v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích. 
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(4) Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle odstavce 3, 

krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, a k příjmu 

osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním 

minimu
9)

 a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům určí nižší výši spoluúčasti, 

minimálně však 1 000 Kč. Celkové sociální a majetkové poměry se pro tento účel posuzují 

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi10). 

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí na stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu 

dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a 

existenčním minimu9) a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům10).tak, 

aby spoluúčast osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny motorového 

vozidla. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení 

motorového vozidla činí 200 000 Kč. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného 

na pořízení motorového vozidla činní vždy 200 000 Kč pro motorová vozidla o celkové 

doložené ceně 220 000 Kč a vyšší. 

(6) Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících 

po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době 

poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové zdvihací plošiny. 

Za započitatelnou výši vyplaceného příspěvku pro tento součet, je považován žadateli 

skutečně vyplacený příspěvek. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají 

částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. 

 

§ 11 

Příjem 

(1) Pro účely nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku se příjmem osoby nebo společně 

posuzovaných osob rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu. Okruh 

společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu9). 

(2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející 

kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. 

(3) Příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku 

nebo součtu měsíčních příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a osob s ním 

společně posuzovaných. 
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§ 23 

Náležitosti žádosti 

 

Žádost o dávku, kromě náležitostí podání podle správního řádu, dále obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a 

adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované osoby, jde-li o žádost o 

příspěvek na zvláštní pomůcku, 

ba) doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob 

v rozhodném období, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,; to neplatí 

v případě, že žadatel nežádá o snížení finanční spoluúčasti na ceně zvláštní 

pomůcky podle § 10 odst. 4, 

cb) označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku, 

dc) četnost a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek 

na mobilitu podle § 6 odst. 4, 

ed) druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její 

předpokládanou cenu, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, 

fe) čestné prohlášení podle § 6 odst. 3, jde-li o žádost o příspěvek na mobilitu, 

s výjimkou žádosti o příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4, 

gf) čestné prohlášení podle § 9 odst. 6, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla, 

hg) souhlas vlastníka nemovitosti podle § 9 odst. 7, jde-li o žádost o příspěvek 

na zvláštní pomůcku na pořízení rampy, schodišťové zdvihací plošiny, schodišťové 

sedačky nebo stropního zvedacího systému, 

ih) určení způsobu výplaty dávky. 

 

§ 30 

 

(1) Údaje o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a jejich výši, údaje 

o žadatelích o tyto dávky, příjemcích těchto dávek a osobách společně posuzovaných 

a žadatelích o průkaz osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 2 jsou vedeny 

v informačním systému o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který je součástí 

Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
23)

. Krajské pobočky Úřadu práce 

jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku na mobilitu 
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a příspěvku na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34 

odst. 2, včetně osobních údajů, v tomto informačním systému, a to v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů
24)

. 

(2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely rozhodování o příspěvku 

na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním postižením 

podle § 34 odst. 2 poskytuje ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 

c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné 

číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den 

smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož 

území se narodil, 

d) rodné číslo a jeho změny, 

e) státní občanství, 

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden 

z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, 

příjmení a datum narození, 

j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho 

jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 

k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho 

jméno, popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození, 
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l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, 

datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti 

nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území 

České republiky, místo a okres narození, 

d) rodné číslo a jeho změny, 

e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 

f) druh a adresa místa pobytu, 

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území 

České republiky, 

k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 

v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 

narození, 

l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného 

zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů 

nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení 

a datum narození, 

m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, 

na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti 

nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 

o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci 

s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím 

příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem 

s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo 

jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, 

p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let nebo 

bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám 

postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu 

na území České republiky, 

q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým 

příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana 

Evropské unie, 

r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena 

mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle jiného právního předpisu25), a jeho 
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rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 

jména, příjmení a datum narození. 

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) den, měsíc a rok narození, 

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 

d) rodné číslo a jeho změny. 

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 

z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního 

systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

(8) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uchování všech údajů z informačního 

systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, a všech 

dokumentů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách pro osoby 

se zdravotním postižením a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 2 po 

dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému 

ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu zápisu údajů do informačního 

systému. 

 

Příloha 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy 

vylučující jeho přiznání 

 

4. Za další specifická zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní 

pomůcku se považují: 

a) těžké obliterace cév dolních končetin s výrazným trofickým postižením 

a s výrazným funkčním postižením hybnosti, 

b) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající 

i při zavedené léčbě, 

c) objektivně prokázaná dechová nedostatečnost těžkého stupně, 

5. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému se považují: 

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

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální 

retardace. 

 

 

V Praze dne  6.10.2016 
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