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

postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

⁎  ⁎  ⁎ 

§ 10  

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku  

 (1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek 

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

posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima 

společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9). Z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní 

pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 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 10 000 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 svislé zdvihací plošiny 

nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč. 

 (4) Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle 

odstavce 3, 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 minimu9) určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč. 

 (5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla, 

není-li dále stanoveno jinak, činí: 

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo 

roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima 

společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li 

tento příspěvek poskytován nezletilé osobě, 

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo 

roven sedmnáctinásobku této částky, 

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo 

roven osmnáctinásobku této částky, 

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo 

roven devatenáctinásobku této částky, 

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 
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devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo 

roven dvacetinásobku této částky, 

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a). 

 (6) Bylo-li motorové vozidlo zakoupeno před podáním žádosti o příspěvek 

na zvláštní pomůcku a cena, za kterou bylo zakoupeno, byla nižší, než by byla výše 

příspěvku na zvláštní pomůcku určená podle odstavce 5, stanoví krajská pobočka Úřadu 

práce výši příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového 

vozidla ve výši ceny, za kterou bylo motorové vozidlo zakoupeno. 

 (67) 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 svislé zdvihací plošiny nebo šikmé 

zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba 

v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. 

⁎  ⁎  ⁎ 

§ 22  

Zahájení řízení  

 (1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti podané 

na tiskopisu předepsaném ministerstvem. 

 (2) Řízení o odnětí příspěvku na mobilitu nebo o zastavení výplaty příspěvku 

na mobilitu se zahajuje z moci úřední. 

 (3) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví pro řízení o dávce opatrovníka též osobě, 

která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat samostatně a nemá 

zástupce; o ustanovení opatrovníka rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě 

lékařského posudku ošetřujícího lékaře. 

 (4) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné 

fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o dávce tato fyzická osoba. Je-li nezletilá osoba svěřena 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu do osobní péče pěstouna, zastupuje ji v řízení 

o dávce pěstoun. 

(5) Zletilou osobu může v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen 

domácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku. 

⁎  ⁎  ⁎ 

§ 24a 

Rozhodnutí o zastavení nebo obnovení výplaty příspěvku na mobilitu 

(1) O rozhodnutí o zastavení nebo obnovení výplaty příspěvku na mobilitu podle 

§ 15 odst. 4 se učiní pouze záznam do spisu a oprávněná osoba se o něm písemně 

vyrozumí. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení a nabývá vykonatelnosti provedením 

záznamu do spisu.  

(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 bude vyhotoveno písemně a oznámeno 

oprávněné osobě, jestliže o to požádá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno 

písemné vyrozumění podle odstavce 1. Nepožádá-li oprávněná osoba o vyhotovení 

písemného rozhodnutí podle věty první, nabývá rozhodnutí právní moci marným 

uplynutím této lhůty. 
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⁎  ⁎  ⁎ 

Díl 4 

Povinnosti oprávněné osoby a jiného příjemce dávky 

§ 27 

 (1) Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na mobilitu, popřípadě zvláštní 

příjemce je povinen 

a) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech 

rozhodných pro nárok na příspěvek na mobilitu a jeho výplatu, 

b) na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok 

na příspěvek a jeho výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, není-li v této 

výzvě určena delší lhůta. 

 (2) Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, popřípadě 

zvláštní příjemce je povinen písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů 

skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku podle 

§ 12. 

 (2) Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, 

popřípadě zvláštní příjemce je povinen 

a) písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce skutečnosti rozhodné pro stanovení 

povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část 

podle § 12, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, 

b) na výzvu krajské pobočky Úřadu práce prokázat skutečnosti rozhodné 

pro posouzení vzniku povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho 

poměrnou část podle § 12, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, není-li 

v této výzvě určena delší lhůta. Nebudou-li na základě výzvy tyto skutečnosti 

prokázány, vzniká povinnost příspěvek na zvláštní pomůcku vrátit; ustanovení 

§ 12 odst. 2 až 4 tím nejsou dotčena. 

  (3) Výplata příspěvku na mobilitu se zastaví od kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém marně uplynula lhůta stanovená ke splnění povinnosti. 

Výplata příspěvku na mobilitu se obnoví od kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém byla povinnost splněna. 

--------------------------------------------------- 

Příloha 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní 

stavy vylučující jeho přiznání  

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku  

 1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje: 

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, 

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého 

ochrnutí, 

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše 

a v bérci a výše, 
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d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo 

těžkého ochrnutí, 

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení 

hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí, 

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných 

kloubů dolních končetin, 

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků 

pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se 

přitom rozumí trup, pánev, končetina, 

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná 

výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, 

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace 

v kyčelním kloubu, 

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny, 

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin, 

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování, 

m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či 

získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou 

(úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla. , 

n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl 

vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní 

pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické 

křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.  

 2. Těžké zrakové postižení, za které se považuje: 

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až 

po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 

(0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu 

fixace, bez omezení zrakové ostrosti, 

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - 

lepší než 1/60 (0,02), 

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí 

na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické 

zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.  

 3. Těžké sluchové postižení, za které se považuje: 

a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani 

s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci 

kochleární nebo kmenové neuroprotézy, 

b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 

70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen 

vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), 

přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové 
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neuroprotézy, 

c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně 

v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 

56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty 

a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost 

s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02).  

 4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, 

za které se považuje: 

a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné 

nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle 

Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno 

provést revaskularisaci nebo tato selhala, 

b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) 

nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3, 

c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza), 

d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením 

(ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci 

pro diabetiky, 

e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo 

funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo 

vozíku, 

f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce, 

g) implantace dlouhodobých podpor oběhu, 

h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV, 

i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících 

alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III, 

j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo 

omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického 

vyšetření s dokumentovaným VO2max <= 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % 

předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte, 

k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována 

dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT), 

l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je 

poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).  

 5. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se 

považují: 

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

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

c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými 

a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími 

i přes zavedenou léčbu. 
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II. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace) 

a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, 

s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce 

nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky, 

b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi, 

c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu 

k vodicímu psovi.  
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