
Znění platných částí zákonů, jichž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění. 

 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona  

č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 329/2014 Sb., se mění takto: 
 

ČÁST PRVNÍ 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM 

HLAVA III. 

 PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 

§ 10 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

 (1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíţ cena je niţší neţ 24000 Kč, se příspěvek na zvláštní 

pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných niţší 

neţ osminásobek ţivotního minima jednotlivce nebo ţivotního minima společně posuzovaných 

osob podle zákona o ţivotním a existenčním minimu
9)

. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

zejména ţádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichţ cena je niţší 

neţ 24000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i kdyţ příjem osoby a příjem osob s ní společně 

posuzovaných přesahuje částku ţivotního minima podle věty první. 

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

činila 10 % z předpokládané nebo jiţ zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1000 Kč.  

(3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíţ cena je vyšší neţ 24000 Kč, se stanoví 

tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo jiţ zaplacené ceny zvláštní 

pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350000 Kč, s výjimkou příspěvku 

na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehoţ maximální výše činí 

400000 Kč. 

(4) Jestliţe osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle odstavce 3, krajská 

pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře vyuţívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu 

osob s ní společně posuzovaných podle zákona o ţivotním a existenčním minimu
9) 

a k celkovým 

sociálním a majetkovým poměrům určí niţší výši spoluúčasti, minimálně však 1000 Kč. Celkové 

sociální a majetkové poměry se pro tento účel posuzují podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
10)

. 

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

pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Výše příspěvku na zvláštní 
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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 minimu
9)

 a k celkovým sociálním a majetkovým 

poměrům
10)

. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení 

motorového vozidla činí 200000 Kč. 

(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 tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z maximální výše 

příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Jestliže 

osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle předchozí věty, krajská 

pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, 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
10)

 určí nižší výši spoluúčasti, minimálně 

však 1000 Kč. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení 

motorového vozidla činí 200000 Kč. 

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

sobě jdoucích přesáhnout částku 800000 Kč nebo 850000 Kč, jestliţe byl v této době poskytnut 

příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Od vyplacených částek se při 

určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichţ vrácení bylo 

prominuto. 
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