
VYHLÁŠKA 

ze dne 29. listopadu 2017, 
 

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13 tohoto zákona:  

 

Čl. I 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., 
vyhlášky č. 409/2012 Sb. a vyhlášky č. 388/2013 Sb., zní: 
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                                                                           „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. 
 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, 
na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku 

 
 I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí 

  
 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu, 

jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující 

montáž,  například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku, 

b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací 

spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce 

a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, 

sanitu apod. 

 

 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) 

a k) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální 

programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem 

hlavy. 

 

 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) 

přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) nájezdové ližiny, 

 b) přenosná rampa, 

 c) schodolez, 

 d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace, 

 e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace, 

 f) stropní zvedací systém, včetně instalace, 

 g) roštová rampa, včetně instalace.  

 

 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) 

přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

         stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě. 
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 5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), i) 

a l) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka: 

 schodišťová sedačka, včetně instalace. 

  
II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám 
 
 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu, 

jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) kalkulátor s hlasovým výstupem,  

 b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským   

displejem, 

 c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené, 

    d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se 

o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, 

pomůcky na zachytávání vysokých překážek, 

 e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; 

jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené 

mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově 

postižené, 

 f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem. 

 

 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy 

k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) vodicí pes, 

 b) psací stroj pro nevidomé, 

 c) popisovací kleště pro nevidomé, 

 d) indikátor barev pro nevidomé, 

 e) braillský displej pro nevidomé, 

 f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, 

 g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé, 

 h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem. 
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 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) 

přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka: 

 diktafon.  

 

 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) 

přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) kamerová zvětšovací lupa, 

    b) digitální zvětšovací lupa. 

  

 III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám 
 
 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu, 

jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) signalizační systémy nahrazující zvukové signály světelnou či vibrační signalizací, 

včetně instalace; jedná se například o signalizaci pláče dítěte, bytového zvonku, 

domovního zvonku, telefonního zvonění či výstražných jevů, 

 b) speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik 

mluvení, odezírání nebo znakového jazyka; jedná se o aplikace do telefonu a programy 

do osobního počítače. 

 

 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy 

k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka: 

 individuální indukční smyčka. 

 

 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy 

k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a)  elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se 

o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, 

pomůcky na zachytávání vysokých překážek, 

b) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; 

jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené 

mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově 

postižené. 

. 
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 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy 

k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) zařízení způsobilé k reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání 

anebo k reprodukci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, 

 b) telefonní zesilovač, 

c) soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku; jedná se o soustavu složenou 

z mikrofonu, přijímače a speciálního sluchadla. 

 

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. a) a b) přílohy 

k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:  

zařízení pro vizuální komunikaci umožňující on-line tlumočení do znakového jazyka; jedná 

se o zařízení s podporou 3G a LTE (4G) internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx 

a displejem minimálně 6“. 

 

 IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno 
v části I bodě 4 přílohy k zákonu 

  

 Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu, jsou 

určeny tyto zvláštní pomůcky: 

 a) motorové vozidlo, 

 b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky.“. 

 
Čl. II 

Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
 
 

Ministryně: 
 

Mgr Marksová v. r.  
 
 
 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSATKG68EC)



6 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSATKG68EC)


	vyhláška
	ze dne 29. listopadu 2017,
	kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
	Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13 toho...
	Čl. I
	Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb. a vyhlášky č. 388/2013 Sb., zní:
	„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.
	Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku
	I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
	1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž,  například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
	b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podla...
	2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy.
	3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) nájezdové ližiny,
	b) přenosná rampa,
	c) schodolez,
	d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
	e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
	f) stropní zvedací systém, včetně instalace,
	g) roštová rampa, včetně instalace.
	4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.
	5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), i) a l) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:
	schodišťová sedačka, včetně instalace.
	II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám
	1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
	b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským   displejem,
	c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené,
	d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
	e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro z...
	f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.
	2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) vodicí pes,
	b) psací stroj pro nevidomé,
	c) popisovací kleště pro nevidomé,
	d) indikátor barev pro nevidomé,
	e) braillský displej pro nevidomé,
	f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
	g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,
	h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.
	3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:
	diktafon.
	4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) kamerová zvětšovací lupa,
	b) digitální zvětšovací lupa.
	III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám
	1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) signalizační systémy nahrazující zvukové signály světelnou či vibrační signalizací, včetně instalace; jedná se například o signalizaci pláče dítěte, bytového zvonku, domovního zvonku, telefonního zvonění či výstražných jevů,
	b) speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakového jazyka; jedná se o aplikace do telefonu a programy do osobního počítače.
	2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:
	individuální indukční smyčka.
	3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a)  elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
	b) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zr...
	.
	4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) zařízení způsobilé k reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání anebo k reprodukci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů,
	b) telefonní zesilovač,
	c) soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku; jedná se o soustavu složenou z mikrofonu, přijímače a speciálního sluchadla.
	5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. a) a b) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:
	zařízení pro vizuální komunikaci umožňující on-line tlumočení do znakového jazyka; jedná se o zařízení s podporou 3G a LTE (4G) internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx a displejem minimálně 6“.
	IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu
	Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
	a) motorové vozidlo,
	b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky.“.
	Čl. II
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
	Ministryně:
	Mgr Marksová v. r.







