ýŽdý u pomůcek v Ceně nad 24 000 Kč jen V případě individuálně
určovanémiry spoluúčasti.Maximální \^ýše příspěvku na zvláštní
pomůcku činí35oooo Kč,V případě příspěvku na pořízeníschodišťové
plošiny je to 4o0 ooo Kč' součet Vyplacených příspěvků nesmí
v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku
8oo ooo Kč (85o ooo KĚ, 'iestliže byl v tomto období poskytnut
příspévek na poiizeníschodišťovéplošiny).

Povinnostvrátit příspěvek nazvláštní pomůCku
PřÍemce přispěvku na zvláštnÍ pomůcku má některé povinnosti
i po jeho !ryplacení, a to po dobu 60 případné120 kalendářních
měsícú.celý přispěvek musí být pouŽit na pořízení pomůcky,

pomůcka musíbýt užívána,ve vlastnictvíosoby apod' V případě že se
tak nestane (např' pomůCka bude prodána, nebude užívána,protože
došlo k je'iímu odcizenO. vzniká povinnost příspěvek nebo jeho
poměrnou část Vrátit. Doporučuje 5e sjednávat pojištění vozidel
pro případ odcizení, haváÍie, případně iživelnípohromy. Dojde li
k této negativni skutečnosti, peníze z pojistného plnění umožní
vypořádat 5e s povinno5tivrátit příspěvek nebo'ieho poměrnou část
a můžebýt poskytnuta idalšídávka.V opačnémpřípadě 5e o5oba 5e
zdlavotním postižením a její lodina do5tává dosVízelné situace,

Přůkaz osoby se zdřavotním postiŽením

osobám se zdravotním postižením náleží při 5plnění zákonem
stanovených podmínek jeden ze tří dÍuhůpÍůkazů(TP, zTP'
zTPlP), kteíý dÍŽitele opravňuje k čeípánířady benefitů např.
V

oblasti dopravy, daníčisprávních poplatků'

obe<né podminky náÍoku na průkaz osoby se zdravotním
po5tižením

.

žadatel mu5íbýt o5obou starší1rokU s tělesným, smysloVým nebo

duševním postižením charakteru dlouhodobě nepřízniVého
zdravotního stavu, kteíépodstatně omezuje její 5chopn05t
pohyblivosti nebo onentace; zákon nezapomíná ani na osoby
s

poÍUchou autistického 5pektía,

lnÍo]mace a žádosti

. Výše uvedený text uvádÍ pouze zjednodušené podmínky pro
po5kytnutí předmětných dávek. Úplné informaCe naleznete

.

práVnÍch předpisech'
Řízení o dáVkách pro osoby 5e zdravotním postižením 5e zahajuje

v

na základě pí5emnéžádosti podané na předepsaném formulářl,

Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispoziciv tištěné

podobě na vše(h pobočkách Úřadu práce Českérepubliky,
elektronické podobě je naleznete na internetové adrese

v
.

https|//formulaÍe.mp5v.czl oksluzby /.s l we|come/index j5p
K vyřízení žádosti je příslušná krajská pobočka Úřadu práce České
republiky, v případě pří5pěvku na péčipodle místaVašeho trvalého

pobytu, V případě dáVek pro osoby 5e zdravotním postižením
kterákoli kraj5ká pobočka.
. DáVky pÍo osoby se zdravotním postižením nelze vyplatit zpětně
před mě5ícem podáníŽádo5ti'
. Př'etí žádosti nemůžebýt odepřeno. Pouze na základě podané
žádosti a po zhodnocení plnění podmínek můžebýt rozhodnuto'
zda máte nebo nemáte na danou dávku náíok.
. V případě nesouhlasu s rozhodnUtím máte moŽnost podat opÍavný
prostředek (odvolání), a to způsobem. uvedeným v ,,Poučení"
rozhodnutí' Proto Věnujte informacim v něm uvedeným náležitou
pozornost' o odvolání následně rozhoduje Minlsterstvo práce
aso(iálních věcí.
. Věnujte pozornost celému íozhodnutí'Najdete tam řadu infoÍmaci
o povinnoste(h, které máte ipo přiznánídávky.
. Hlaste změny, nezatajUjte 5kutečnosti, pamatujte, že inepříznivé

kteíéplatily před koncem rokU 20] 'l, platípo dobu, kteíáje uvedena
na zadnístraně tohoto průkazu, nejdéle všakdo 3'l.12' 20l5'

1------#1q'

5ituace majísvá řešení.

. Podrobnější infoímace Vám poskytnou, a případné dotazy

k Vašíkonkrétnísituaci zodpoví, pracovníci Úřadu práce České
republiky,

zdravotního 5taVu, které píovánílékařská po5udková 5lužba o5sZ'

Píůkazmimořádných výhód vydaný podle právních předpisů.

#./

. obecné informace o jednotlivých dávkách najdete na
internetových stránkách Mlnlsterstva pÍáce a 5ociálních věcí

. Žadatel je povinen 5e pro tyto účelypodrobit posouzení
Doba platnostl plůkazu osoby 5e zdravotním postiženímje nejvýše
5 let u o5ob do 18letVěku a nejvýše l0let u osob starších 18letvěku'

-c.

Ministerstvo práce a sociálníCh VěcíeR
Na PoříčnímpráVu 1, l28 01 Praha 2.
rel: +420 221 921 111,Íax''+420 22491a391
Web: hnp://www.mpsv.cz.
vydéno v plosin<i 2013
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Příspěvek na péči

Pří5pěvek na péči5eposkytuje o5obám, které z důvodu dlouhodobě

Někte]é p]o(esníotázky, povinnosti a důležitá upozo1nění
. Pro posouzení nároku je nezbytné provedení sociálního šetření

(zjišťuje 5e

nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při

zvládánízákladních životníchpotřeb.

.

Právnípředpisy

.
.

zákon č. 108/200ó 5b', o sociálních slUžbách, ve znění pozdě.iších
předpi5ů'
vyhláška č.505/2006 sb', kteÍou se provádějí někteÍá Ustanovení
zákona o 50ciálních 5luŽbách, ve zněnípozdějších předpisů'

obecné podmínky ná10ku na příspěvek na péči

. žadatel mu5í b]ít o5obou

staršíl roku a musíz důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebovat pomoc jiné Íyzické

v rozsahu
stanoveném stupněm závi5lo5ti,
pomoc mu bude poskytovat osoba blízká nebo asistent so(iá|ní
péče.poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán V registru
poskytovatelů sociálníCh sluŽeb, dětský domov nebo spe(iální
lůžkovézdravotnickézařízeníhospicovéhotypu.
osoby při zvládání základnich životníchpotřeb

.

stupně závislostia výše pří5pěvku na péčiv Kč mě5íčně
3

000 Kč

6

000 Kč

9000Kč
]2 000 Kč

Ptispěvek na péčiod 18lea

l.

stupeň ávisIo5ti (lehkáávi5lo5t)

ll' stupeň záVi5losti(5třed ně těžká závi5lo5t)
lll. stupeň závi5losti (těžká

ávislost)

lV stupeň záVislosti (úplná závlslost)

Příspěvekna péti5eVyplácímě5íčně-v kalendářním měsíci, za kten/ náleži.
PřÚemce pří5pěVku na péčijepovinen na Vyžádání krajské pobočky

Úřadu práce Českéíepubliky prokázat, že dávka byla využita
k zajištěnípomoci'

Dávky pro osoby se zdÍavotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postiŽenímjsou příspěvek na mobilitu
a příspěvek na zVláštnipomůcku'

Právnípředpisy

,
.

zákon č.329/2011 5b., o po5kytování dávek osobám 5e zdravotním
postiženíma o změně souvisejíCíCh zákonů, ve znění pozdě'iších

800 Kč
4000 Kč
8 00o Kč
12 000 Kč

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat
základní životnípotřeby: mobilita, oíientace, komUnikace, stravování,
oblékánía obouvánL tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby,
péčeozdraví, o5obníaktiVitý péčeo domácno5t (u dětí5e nehodnot0.
Uvedené částky příspěvku na péčilze zvýšit o částku 2 000 Kč za
kalendářní mě5íC.
zvýšeníPříspěvku se týká íodin s dětmi, náležíŽ důVodu nizkého
přímU nebo jako podpoía dětí Ve Věku od 4 do 7 let věku ve stupni
závislostilll nebo lV

vždyza 3 ka|endářní měsice, za kteÍé náležel.
Pří5pěvek na zvláštní pomů(ku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojL těžkým sluchov\im postižením
nebo těžhim zÍako\^im postiŽením' V případě pomůcek motorové
Vozidlo a speciálnízádržnísystém má nárok na příspěvek na zvláštní
pomůcku osoba 5 těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
anebotěžkou nebo hlubokou mentální retarda(i' okruh zdravotních
postižení odůVodňujíCích přiznání příspěvku a zdravotnÍ stavy

VyIučujícíjeho přiznání j50U uvedeny
o

vyhláška č. 388/201 1 sb., o provedeníněkterých ustanoveniákona
o poskytování dáVek osobám 5e zdravotním postižením, ve znění
pozdějších předpisů'

Příspěvek na mobilitu je opakujíCí 5e peněŽitá dávka napomáhajíCí
osobám se zdravotním postižením zajistit jejich potřeby v oblasti
mobility.

obe(né podmínky náÍoku na příspěvekna mobilitu

.

.

.

. Žadatel se musí za Úhradu opakovaně v kalendářním

.

mě5íCi

. žadateli ne5mí být poskytovány pobytové sociální služby podle

zákona o sociálních 5luŽbách v domově pro o50by se zdravotním
postižením, V domově pro seniorý v domově se zvláštním íežimem
nebo ve zdravotnickém zařízení Ústavní péče(moŽnost výjimky
V případě zřetelehodných důVodů).

Příspěvek na mobilitu přiznaný dle předpisů platných do 3l ' 12. 2013
bude vyplácen po dobu, která je uvedena na rozhodnutí o jeho
přiznáni neidélevšakdo31. 1 2. 201 5.

Výše dávky:400 Kč měsíčně; vyplácí 5e do konce kalendářního

žadatel mu5í být starši 3 let (motoíovévozidlo. schodo|ea stropni
zvedací systém, 5chodišťová plošina, 5chodišťová 5edačka, úpÍava
bytu), 15 let (vodicípes), 1 loku (Všechny ostatní pomůcky),
poŽadovaná pomůcka musí umožnit Žadateli sebeob5luhU nebo

ji

potřebuje

k

realizaci pracovního uplatněnL

k

přípÍavě

na budoucí povolání. k získávání informací, vzděláVání anebo
kestyku sokolím'
seznam druhů a typů pomůcek, na kteÍé 'ie příspěvek určen,
je obsažen ve vyhlášce; pří5pěvek 5e poskytuje i na pomůckt'r,

práce Českélepubliky bude povaŽovat za 5rovnatelnou

.

dopIaVoVat nebo být dopÍavován,

příloze k zákonu

která ve Vyhlášce uvedena nenÍ pokud jí krajská pobočka Úřadu

. žadatel musíbýt o5oboU starší1 íoku.
. žadatel musí být dÍžiteIem průkazu osoby 5e zdravotním
postižením zTP nebo Z|P/P, který byl přiznán podle předpisů
účinných od 1.1' 20l4,

v

po5kytovánídáVekosobám sezdravotním postižením'

obe(né Podminky nároku na příspěvék na zvláštnípomůcku

předpi5ů,

Příspěvek na mobilitu

Piíspévekna péčido 18lea
stupeň závislosti (lehká ávislost)
ll. 5t'-]peň záVislosti (středně těžká závlslo5t)
lll. stupeň závislosti (těžká ávislost)
lV stupeň záVislo5ti (Úplná závi5lost)

l.

.

při něm schopnost samostatného života osoby

v přirozeném sociálním prostřed0 a posouzení zdravotního stavu
lékařskou po5udkovou službou ossz'

měsíCe následu.jícího po kalendářním měsíci, za který náleží.
Na ádost přiemce můžebýt příspěvek Vyplácen jednou 5plátkou

někteíou zpomůCek. která ve vyhlášce uvedenaje,
žadatel musí být schopen zvláštní pomůcku Využívat a nesmí se
jednat o zdlavotni(ký pÍostředek, který je hrazen z veřejného
zdíavotního pojištění anebo je o5obě zapůjčenpříslUšnou
zd lavotní poj ištbvnou,
pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že 5e
osoba opakovaně V kalendářním mě5ícidopíavuje a žeje schopna
říditmotorovévozldlo nebo je schopna b]ítvozidlem přeVážena.
5

5tanovenívýše příspěvku na zvláštníPomůCku
Pro stanovení\^y'še příspěvku se rozlišuje, zdajde o pomůcku

vcenědo

nebo nad 24000 Kč nebo o motorovévozidlo.VpřípaděVozidla se \^ýše
příspěvku stanovís přihlédnutím kčetnostia důvodu dopravý příjmu
o50bya přÚmu o5ob s ní5polečněpo5uzovaných acelko\^im5ociálnÍm
a majetkov,ým poměrům. maximálni r^ýše dávky je 200 000 Kč'
U ostatních pomúcekplatížeosoba 5e na ceně pomůcky podílí10o/o,
minimálně ] 000 Kč' U pomůcekv ceně do 24 0o0 Kč 5e zkoumá přiem

