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V. 
 

Platné znění částí vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

∗ ∗ ∗ 
§ 1  

 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 se zdravotním postižením 
charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, na jejichž pořízení se poskytuje 
příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 ∗ ∗ ∗ 
Příloha 1  

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

∗ ∗ ∗ 
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.  

  
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 pomůcka pro poslech 
zařízení způsobilého k reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání anebo 
pomůcka pro poslech zařízení k reprodukci zvukových nebo zvukově obrazových 
záznamů,  
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b) telefonní zesilovač,  
c) soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku; jedná se o soustavu složenou 

z mikrofonu, přijímače a, pokud je třeba, i 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" zařízení umožňující vizuální komunikaci; jedná se 
o zařízení s podporou minimálně 4G LTE internetu, předním fotoaparátem 
minimálně 2 Mpx, displejem minimálně 5,5", a optickou stabilizací obrazu.  

 
IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením interní povahy 
způsobující těžké omezení pohyblivosti  

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 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) roštová rampa, včetně instalace, 
g) schodišťová sedačka, včetně instalace, 
h) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, 

například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku, 
i) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě, 
j) 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. 

  
IVV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno 
v  části I bodě 45 přílohy k zákonu  
  
Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 45 přílohy k zákonu, jsou 
určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) motorové vozidlo,  
b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky.  

∗ ∗ ∗Příloha 4  
 

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti 
a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením  

 
1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého 
funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:  
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,  
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,  
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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 interních 

a onkologických postiženích,  
j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně 

vysoce funkčního typu autismu; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou 
přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním 
sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální 
stimulaci okolí,  

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:  
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový 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,  
f) těžké omezení funkce dvou končetin,  
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou 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 zvuky a rozumět řeči 

i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná 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 rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí na lepším oku, kdy maximum 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 komunikace a orientace 
v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu; u středně těžkého stupně autistické 
poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně 
abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně 
abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,  

n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, 
hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.  

3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého 
funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto 
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zdravotní stavy:  
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel 

protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,  
b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,  
c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická 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,  
e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,  
f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních 

celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, 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 zvuky a rozumět řeči 

i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let 
věku,  

j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší 
možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení 
zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není 
postižena, nebo úplná nevidomost 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 rozumí 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 nižší než 50,  
m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace 

a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu; u těžkého stupně autistické poruchy 
s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo 
rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální 
stimulaci okolí,  

n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými 
komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.  
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