Příspěvek na zvláštní pomůcku
01. Pojmenování (název) životní situace
Příspěvek na zvláštní pomůcku.

02. Základní informace k životní situaci
Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým
mentálním postižením.
Příspěvek na zvláštní pomůcku:
o pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby ( nebo osob
s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše
příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny
pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
o pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob
společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
o pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská
pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně
posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
o maximální výše příspěvku je 350 000 Kč
Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
o výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také k příjmu osoby
či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a
k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
o maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně
lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let
Podrobnější informace o dávkách poskytne příslušný referent dávek pro osoby se zdravotním
postižením Úřadu práce Tišnov.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan se zdravotním postižením nebo rodič nezaopatřeného dítěte.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Základní podmínkou pro vznik nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení
potřebného vybavení pro těžce postižené osoby žadatele a potřeba pomoci při zvládání
základních životních situací.
O příspěvek na zvláštní pomůcku je možné písemně požádat na úřadu práce, v jehož
spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:


Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny
ostatní pomůcky).










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.
Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného
zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také
nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního
pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně
v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna
být vozidlem převážena.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve
vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za
podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek,
která ve vyhlášce uvedena je.

O seznamu a druhu pomůcek bližší informace poskytne příslušný referent dávek pro osoby se
zdravotním postižením Úřadu práce Tišnov.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na předepsaném formuláři.

06. Na které instituci životní situaci řešit
Se žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku je nutné se obrátit na příslušný odbor úřadu práce,
v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S příslušnými sociálními pracovníky úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním
postižením, v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě je nutno předložit:










formulář "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku" (formulář je k dispozici na příslušném
úřadě)
průkaz totožnosti žadatele
průkaz ZTP, ZTP/P – pokud jste držitelem
rodný list dítěte
potvrzení o zdravotním stavu
doklad o výši čtvrtletních příjmů
prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech
doklad o přiznání invalidního nebo starobního důchodu
v případě stanovení výživného - prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím
plnění

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pro vyřizování žádostí platí lhůty dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Společně posuzované osoby v domácnosti.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel je povinen:
v případě, že žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku - stropní zvedací systém,
schodišťovou plošinu nebo schodišťovou sedačku, doložte souhlas vlastníka nemovitosti s
provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti
osoba, které má být tento příspěvek poskytnut
podrobit
se sociálnímu šetření,

podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem určeným úřadem práce nebo vyšetření
zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném úřadem práce nebo jinému
odbornému vyšetření, je-li k tomu úřadem práce vyzván, a to ve lhůtě, kterou úřad práce
určí,

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění
pozdějších předpisů

14. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k
příslušnému detašovanému pracovišti Ministerstva práce a sociálních věcí nebo úřadu práce,
který rozhodl.
Proti oznámení lze podat písemné námitky do 30 dnů na úřad práce.

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba, které byl tento
příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže:
 nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené
krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky

 nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve
lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
 v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestala být
vlastníkem zvláštní pomůcky
 v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestala
zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba přestala pomůcku využívat z důvodu
změny zdravotního stavu)
 použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
 se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo
zkreslené údaje
Pokud zemře osoba, které byl příspěvek vyplacen, nevzniká povinnost příspěvek nebo jeho
poměrnou část vracet, totéž platí i v případě, že vodící pes, na kterého byl příspěvek
poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo
bez zavinění příjemce příspěvku.

17. Další informace
Podrobnější informace je možné získat:
• Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Tišnov, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov
Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, tel.: 549 439 961-964
Ředitel Ing. Vladimír Vyplel tel.: 950 105 410 Vladimir.Vyplel@bo.mpsv.cz

18. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné
získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí - Sociální služby

19. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Tišnov, odbor sociálních věcí, nám. Míru 346, Tišnov 666 01

20. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.8.2013

21. Popis byl naposledy aktualizován
31.8.2013

