
PLATNÉ ZNĚNÍ 

Zákona, který se mění návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 

o změně některých zákonů 

Příspěvek na mobilitu 

§ 6 

Nárok na příspěvek na mobilitu 

(1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby 

se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle 

předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje 

nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o 

sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, 

v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. 

(2) Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu podle odstavce 1, s výjimkou podmínky 

opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc. 

(3) Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným 

prohlášením. 

(4) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které 

jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v odstavci 1, pokud splňuje ostatní 

podmínky uvedené v odstavci 1. Způsob prokazování podmínky opakovaného dopravování 

podle odstavce 3 se v těchto případech nepoužije a postupuje se podle § 26 odst. 1 písm. b). 
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Příspěvek na zvláštní pomůcku 

§ 9 

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku 

(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 charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 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, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací 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, 

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. 
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(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 svislé zdvihací plošiny, šikmé 

zvedací 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. Příspěvek na zvláštní pomůcku 

na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, jen jestliže 

odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku 

na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací 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 

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. 
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(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 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 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 srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 

13. 

Průkaz osoby se zdravotním postižení 

§ 34 

(1) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením 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 

autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 odst. 3. 

(2) 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 exteriéru 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 

spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru. 

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

má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou 
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autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je 

při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím 

prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 

Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru 

má značné obtíže. 

(4) 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 funkčním 

postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru. 

(5) Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Podmínky nároku na příspěvek na péči 

§ 7 

(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné 

fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných 

forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na 

příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. 

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních 

životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc 

poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel 

sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 

1, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; 
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nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního 

předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. 

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. 

(43) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. 
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