


 Příspěvek na péči 
 Příspěvek na mobilitu 
 Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) 
 Průkaz pro osoby se zdravotním postižením 
 Parkovací karta a vyhrazené parkovací 

místo 
 Úlevy na poplatcích (dálnice, telefon, 

poplatek za psa…) 
 Invalidní důchod 



 Osobám závislým na pomoci jiné fyzické  osob 
(upravuje zákon č. 108/2006 Sb.) 
 

 Podmínky nároku : 
 dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

(nad1rok) 
    
 potřeba každodenní pomoci, dohledu nebo 

péče jiné FO (u osob od 18 let) 
 

 neschopnost zvládat určitý počet tzv. 
základních životních potřeb 



Základní životní potřeby, vyhl. MPSV 505/2006 Sb. 
 mobilita 
 orientace 
 komunikace 
 stravování 
 oblékání a obouvání 
 tělesná hygiena 
 výkon fyziologické potřeby 
 péče o zdraví 
 osobní aktivity 
 péče o domácnost 



 Z důvodu DNZS neschopnost zvládat 
počet základních životních potřeb  

   do 18 let: 
 

 Lehká závislost I. stupeň, min. 3 
 Středně těžká II. stupeň, 4 nebo 5 
 Těžká závislost III. stupeň, 6 nebo 7 
 Úplná závislost IV. Stupeň, 8 nebo 9 



 z důvodu DNZS neschopnost zvládat 
počet základních životních potřeb  

   od 18 let: 
 

 Lehká závislost I. stupeň, 3 nebo 4 
 Středně těžká II. stupeň, 5 nebo 6 
 Těžká závislost III. stupeň, 7 nebo 8 
 Úplná závislost IV. Stupeň, 9 nebo 10 

 



 U osob do 18 let věku: 
 3 000 Kč   (stupeň I.) 
 6 000 Kč   (stupeň II.) 
 9 000 Kč   (stupeň III.) 
 12 000 Kč (stupeň IV.) 

 
 U osob od 18 let věku: 
 800 Kč     (stupeň I.) 
 4 000 Kč  (stupeň II.) 
 8 000 Kč  (stupeň III.) 
 12 000 Kč(stupeň IV.) 



 Provádí se: sociální šetření a 
                        nález ošetřujícího lékaře 

 
 OSSZ - posouzení stupně závislosti  

 
 ÚP ČR - rozhoduje, vyplácí, kontroluje využití 

 
 MPSV – odvolacím orgánem (do 15 dnů)  

 
 !!!veškeré změny písemně ohlásit ÚP do 8 dnů!!! 

 



 DNZS se posuzuje 
 stupeň zdravotního postižení se posuzuje 
 stupeň závislosti se určuje 
 Posuzují se možnosti zvýšit si, vzhledem k 

zdravotnímu stavu, svůj příjem vlastní prací  
 

 Výsledek = posudek o zdravotním stavu 
 posuzují lékařské posudkové komise OSSZ 
 revizní posudky – posudkové komise MPSV  

 



 registrovaný poskytovatel sociálních služeb 
(domov pro seniory, pečovatelská služba, 
osobní asistence,..) 
 

 „platit“ si osobu, která se o vás stará      
     (osoba blízká, příbuzní) BEZ SMLOUVY 

 
 Asistent sociální péče 
   (přítel, známý, soused) NUTNÁ SMLOUVA 

 
 Není nárok na příspěvek – pokud jste celý 

kalendářní měsíc v léčebném ústavu 



 zákon č. 329/2011 Sb., od 1.1.2012 
 2 nové dávky: 

 
 příspěvek na mobilitu 

 
 příspěvek na zvláštní pomůcku 



 400 Kč měsíčně (opakující se dávka) 
 

 posuzuje OSSZ - schopnost zvládat základní 
životní potřeby v oblasti mobility nebo 
orientace 
 

 byl-li zdravotní stav již posouzen pro účely 
PnP vychází se z tohoto posudku 
 

 odvolání do 15 dnů k MPSV 



 Podmínka mobility nebo orientace se 
automaticky považuje za splněnou: 
 

 u držitelů ZTP nebo ZTP/P 
 

 vydaných do 31. 12. 2012 po dobu 
platnosti průkazu 
 

 nejdéle do 31. 12. 2015 



 
 osoba starší 1 roku 

 
 

 opakovaně se dopravuje nebo je 
dopravována 
 
 

 osoby které nejsou v pobytovém zařízení 
 



 vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb.  
 

 S těžkou vadou pohybového ústrojí 
 na motorové vozidlo 
 dodatečná úprava motorového vozidla 
 stavební práce (úprava koupelny, WC) 
 speciální komponenty osobního 

počítače 
 nájezdové ližiny, přenosná rampa… 



 Nárok na PZP má: 
 

 osoba která je starší 1 roku 
 u příspěvku na vodícího psa 15 let 
 na úpravu bytu 3 let 

 
 pokud tato postižení mají charakter 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu 



 k sebeobsluze 
 k realizaci pracovního uplatnění 
 k přípravě na budoucí povolání 
 při vzdělávání 
 ke styku s okolím 

 
 nelze poskytnout: 
 je-li pomůcka plně hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění 
 

 u smlouvy o výpůjčce – schodolezy, plošiny… 
 



 nárok má osoba starší 3 let a má: 
 

 maximální výše dávky je 200 000Kč 
 

 těžkou vadu pohybového nebo nosného 
ústrojí  
 

 těžkou nebo hlubokou mentální 
retardaci 
 
 
 
 



 opakovaně se v kalendářním měsíci 
dopravuje a řídí nebo je převážena  

    (čestné prohlášení)   
 

 pokud toto postižení má charakter DNZS 
 

 úlevu na dani zákon 235/2004 Sb. o DPH: 
 

 žádat FÚ místo trvalého bydliště o vrácení 
DPH, max. 100 000 Kč, lze i u staršího vozu 
 
 



 Stanoví se v závislosti na ceně pomůcky: 
 Je-li cena do 24 000 Kč (test. dávka) 
 nárok vznikne, pokud je příjem osoby nižší 

než 8 násobek ŽM jednotlivce, resp. 
společně posuzovaných osob 
 

 spoluúčast osoby činí 10 % z 
předpokládané nebo již zaplacené ceny 
 

 minimální spoluúčast je 1 000 Kč 



 Je-li cena vyšší než 24 000 Kč (netestovaná) 
     
 Spoluúčast činí 10 % z předpokládané nebo již 

zaplacené ceny 
 

 Maximální výše dávky je 350 000 Kč  
   (max. 90 % z částky) 

 
 Součet vyplacených PZP nesmí v posledních 60 

(5let) měsících přesáhnout částku 800 000 Kč 
 



 Příspěvek lze vyplatit i když pomůcka byla 
pořízena 12 kalendářních měsíců před 
dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku 
 

 Pozor na vrácení příspěvku či poměrné 
části !!! 

 nebyl-li použit příspěvek do 3 měsíců ode 
dne vyplacení 

 přestanu-li být vlastníkem pomůcky 
 přestanu-li pomůcku využívat 

 



 
 Úřad práce - vyplácí 

 
 MPSV – odvolací orgán (do 15 dnů) 



 Vydává Úřad práce – krajská pobočka 
 funkci identifikační (příjemce dávek) 
 funkce průkazu OZP  
 funkce platební 

 
 Pro osoby, kterým byl přiznán: 
 příspěvek na péči 
 příspěvek na mobilitu 
 příspěvek na zvláštní pomůcku 

 



 TP průkaz – těžké zdravotní postižení 
 

 ZTP průkaz – zvlášť těžké zdravotní 
postižení 
 

 ZTP/P průkaz – zvlášť těžké zdravotní 
postižení s potřebou průvodce 



 TP průkaz opravňuje: 
 vyhrazené místo k sezení ve veřejných 

dopravních prostředcích (ne u místenky) 
 přednostní vyřízení na úřadech 

 
 ZTP průkaz opravňuje: 
 stejné jako u TP a dále 
 bezplatnou dopravu MHD 
 75 % slevu na jízdném ve vnitrostátní 

dopravě (bus, vlak), vstupné divadlo atd… 
 
 
 



 ZTP/P průkaz opravňuje: 
 vyhrazené místo k sezení ve veřejných 

dopravních prostředcích 
 přednostní vyřízení na úřadech 
 bezplatnou dopravu MHD 
 75 % slevu na jízdném ve vnitrostátní 

dopravě (bus, vlak) 
 bezplatnou přepravu průvodce 
 bezplatnou přepravu vodícího psa  

 



 
 

 dosavadní průkazy zůstávají v platnosti i 
po 1.1. 2012 až do uplynutí doby jejich 
platnosti, nejdéle do 31.12. 2015 
 
 



 Parkovací průkaz OZP pro ZTP, ZTP/P  361/2000 Sb.  
 

 vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností  
 

 nárok parkovat na místech vyhrazených pro OZP 
platná v rámci EU www.uamk.cz 
 
 

 oprávnění stát po dobu nezbytně nutnou na místech 
zákazu stání 
 

 !!! není ze zákona osvobození od poplatku za 
parkování 
 

 



 majitel vozidla s ZTP, ZTP/P si může: 
 

 požádat  o vyhrazené parkovací místo v 
místě bydliště dle zákona 361/2000 Sb. 
 

 žádost podat na ORP odboru dopravy 



 Osvobození od dálničního poplatku: 
 přepravující držitele ZTP, ZTP/P, pokud 

držitelem silničního motorového vozidla je 
postižená osoba sama nebo osoba jí blízká 
 

 přepravujícím děti, léčené pro onemocnění 
zhoubným nádorem nebo hemoblastosou 
 

 v rámci UE nelze parkovací kartou nahradit 
dálniční poplatky!!! 
 



 dle nařízení vlády 110/2008 Sb. slevu má: 
 držitel průkazu ZTP/P 
 osoba závislá ve II., III., IV. stupni 
 u nezletilé osoby ten kdo o ni pečuje 

 
 nevyplácí ÚP - potvrzení pro operátora  
 operátor zvýhodněným tarifem 
 možné na pevnou i mobilní linku 

 
 



 Poplatek za psa nehradí: 
 osoba pobírající příspěvek na péči 
 osoba se ZTP/P 
 osoba nevidomá 

 
 Poplatek za psa snížený o 200 Kč: 
 poživatel ID, SD, vdovský a vdovecký, 

které jsou jedinými příjmy 
 



 ZTP, ZTP/P dle zákona 634/2004 Sb. úlevy: 
 Ověření podpisu – 30 Kč za každý podpis 

a razítko 
 Vydání povolení uzavření manželství –  
    1 000 Kč, a mimo stanovenou dobu 
 Povolení ke zřízení parkovacího místa – 

osvobození 
 Zápis do registru vozidel – 800 Kč 
 Vydání řidičského průkazu – 50 Kč 

 



 zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek 
se zdravotním postižením 

 vyhláška 388/2011Sb. O provedení 
některých ustanovení zákona o poskytování 
dávek OZP 

 Zákon o poskytování dávek OZP upravuje: 
 příspěvek na mobilitu 
 příspěvek na zvláštní pomůcku 
 výpůjčku zvláštní pomůcky 
 průkaz OZP a benefity, které z něj vyplývají 

 



 Úřad práce ČR – krajské pobočky 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí   

jako odvolací orgán 
www.mpsv.cz 

 
 formuláře žádostí: 
Integrovaný portálu MPSV 
 nebo krajské pobočky ÚP 

http://www.mpsv.cz/
http://portal.mpsv.cz/


 přijetí žádosti nemůže být odepřeno 
 

 rozhoduje se  na základě podání žádosti 
a po zhodnocení podmínek zda máte či 
nemáte na dávku nárok  
 

 v případě nesouhlasu s rozhodnutím 
máte možnost podat opravný prostředek 
(odvolání) 



 Upravuje zákon 1555/1995 Sb. o DP 
 Invalidita: z důvodu DNZS došlo k poklesu 

pracovní schopnosti 
 I. stupeň –  pokles o 35 – 49 % 
 II. stupeň – pokles o 50 – 69 % 
 III. stupeň – pokles o 70 % a více  
   (práce jen zcela za mimořádných     
    podmínek, tj. upravené pracoviště) 

 



 Dle vyhlášky 359/2009 Sb. o posuzování 
invalidity 

 ID je pro osoby kterým DNZS značně 
ztěžuje, znemožňuje pracovní uplatnění 

 míru poklesu pracovní schopnosti stanovuje 
posudkový lékař OSSZ na základě zprávy 
ošetřujícího lékaře 

 postižení se nesčítají (nejzávažnější) 
 posudek o invaliditě – doručen do 7 dnů od 

data posudkové komise 



 mladší 65 let 
 

 získání potřebné doby pojištění 
 

 nesplnil podmínku pro řádný SD 
 

 má přiznán předčasný SD 
 

 invalidita 



 Žádost sepisují OSSZ (PSSZ, MSSZ) 
 Rozhodnutí vydává ČSSZ 
 Proti ČSSZ podat námitky do 30 dnů  
    (nesouhlasu, snížení, odebrání ID) 
 ČSSZ opět posuzuje zdravotní stav jiným 

posudkovým lékařem 
 Podat správní žalobu ke krajskému soudu 
    do 60 dnů od doručení rozhodnutí        
    námitkového řízení, posuzuje komise MPSV 



 Výpočet ze dvou složek 
 výše základní výměry: 2. 270 Kč 
 výše procentní výměry: za každý celý rok 

doby pojištění 
 

 0,5 % výpočtového základu-ID I. stupně 
 0,75 % výpočtového základu-ID II. stupně 
 1,5 % výpočtového základu-ID III.stupně 

 
 



 Do 20 let méně než 1 rok 
 20 – 22 let 1 rok 
 22 – 24 let 2 roky 
 24 – 26 let 3 roky 
 26 – 28 let 4 roky 
 Nad 28 let 5 roků 
 Pokud je člověku nad 28 let, zjišťuje se 

doba pojištění z posledních 10 let 



 I. Nebo II. stupně – stát hradí ZP, ne SP 
   (nepracujete-li nezískáváte potřebnou dobu      
    pojištění pro nárok na SD) 
 I. Nebo II. stupně (bez nároku na výplatu)  
    stát nehradí ani ZP (např. úřadem práce) 
 III. stupeň – stát hradí ZP, SP 
 III. stupeň (bez nároku na výplatu ID) – stát 

hradí ZP ale náhradní doba důchodového 
pojištění není započítávaná  



 nárok na ID zaniká v 65 letech, neboť 
tímto vzniká nárok na SD 
 

 je možné podání žádosti o SD 
 

 vyjde-li výše SD nižší než výše ID ČSSZ 
ponechá výši ID 
 



 při ID není zákonem nijak omezena jak 
do výše výdělku ani délky úvazku 
 

 při ID I. a II. stupně se výdělečná činnost 
předpokládá (pobírání ID není náhradní 
dobou důchodového pojištění) 
 

 výkon pracovní činnosti je limitován 
pouze nepříznivým zdravotním stavem 
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