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Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku?  
Pozornost věnujte i novému občanskému 
zákoníku 
Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek, kterými stát 
pomáhá osobám se zdravotním postižením. V tomto přípa-
dě přispívá na pořízení pomůcky, kterou potřebují například  
k získávání informací, styku s okolím nebo jež by jim umožnila 
sebeobsluhu. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upo-
zorňuje na některá ustanovení nového občanského zákoníku, 
kterým je potřeba věnovat pozornost. 
Rodičům dětí se zdravotním postižením a rodinám osob s ome-
zenou svéprávností ministerstvo doporučuje, aby věnovali ob-
čanskému zákoníku a z něj vyplývajícím povinnostem pozornost. 
„Vyvarují se tak případným obtížím při zastupování dítěte nebo 
osoby s omezenou svéprávností, při koupi nákladných pomůcek, 
při spravování jejich jmění a při plnění některých povinností, 
které stanoví zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením,“ uvedla ředitelka odboru sociální a rodinné politiky 
Kateřina Jirková. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku reaguje na speciální potřeby 
osoby se zdravotním postižením, je tedy jejím nárokem, nikoliv 
nárokem rodiče nezletilého dítěte či opatrovníka osoby. Může jít 

i o velmi drahé pomůcky, čemuž odpovídá i maximální výše dáv-
ky, která činí 400 000 Kč. Zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením mimo jiné požaduje, aby se osoba se 
zdravotním postižením stala vlastníkem pomůcky, využívala jí 
apod. Pokud se tak nestane, má povinnost poskytnutou dávku 
nebo její část vrátit. 
Nový občanský zákoník změnil mnohé soukromoprávní vztahy, 
včetně těch, které zasahují rodinu. Pokud jde o právní jednání 
týkající se jmění dítěte (motorové vozidlo), potřebují rodiče sou-
hlas soudu. Výjimkou jsou běžné záležitosti, nebo záležitosti sice 
výjimečné, ale zanedbatelné majetkové hodnoty, tam souhlas 
soudu není třeba. „Vzájemná komunikace rodičů a Úřadu prá-
ce může vzniku řady problémů zabránit či obtíže minimalizovat, 
například vhodným stanovením lhůty, ve které je osoba povinna 
pomůcku pořídit,“ uvedla Kateřina Jirková. 
V souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku na pořízení mo-
torového vozidla ministerstvo připomíná smutnou skutečnost, že 
odcizení vozidla, případně jeho poškození, se nevyhýbá ani těm, 
kteří si vozidlo pořídili s přispěním státu. Již to, že nemohou vyu-
žívat vozidlo, které potřebují, je velkou komplikací, nadto se musí 
vypořádat i s dalšími dopady, například s povinností vrátit dávku 
nebo její část. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho 
přestane používat. Nastává tak jedna ze situací, ve které vzniká 
povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, re-



spektive jeho část. V těchto případech ministerstvo doporučuje 
sjednání pojištění pro případ odcizení a havárie. Řada pojišťo-
ven nabízí osobám se zdravotním postižením v oblasti pojištění 
vozidel cenově zvýhodněné produkty. Plnění z pojistné smlou-
vy pak umožní plně nebo částečně uspokojit vzniklou povinnost  
a čerpat další dávku. 
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
požaduje vrácení dávky v určitých situacích, nicméně pamatuje 
na složité nestandardní situace. Krajská pobočka Úřadu práce 
může rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na 
zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, shledá-li k takové-
mu postupu důvody hodné zvláštního zřetele. 
Zdroj: www.mpsv.cz

ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP 
Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových 
průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Prů-
kaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský 
nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný 
vůči jeho padělání. 
Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. 
Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce 
roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015. 
„K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé, 
kterých je přibližně 230 tisíc, už tak nebudou moci, v případě, že 
si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, 
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. A to do doby vydání no-
vého dokladu,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením 
ÚP ČR. 
Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na po-
slední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na 

konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu 
na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu ne-
končí v nejbližší době. 
„Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou komplikaci pro 
naše klienty, ale musíme se řídit platnou legislativou. Uděláme 
vše proto, aby byl proces výměny co nejrychlejší a žadatele za-
těžoval co nejméně,“ říká náměstkyně pro sociální věci Generál-
ního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková. 
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuál-
ní fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na ob-
čanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých 
úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou 
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal 
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 
Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali přísluš-
ný formulář, který dostanou na přepážce. 
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které 
vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných prů-
kazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 
12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. 
Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Na zá-
kladě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné 
nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních 
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, před-
nost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bez-
platnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné 
dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu  
75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve 
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních 
spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou 
dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu 



OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu 
žadatele. 
Kdo má nárok na přechod nároku na průkaz OZP? 
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na prů-
kaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti 
jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob 
trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud 
však klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných 
výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu 
mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP 
vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zá-
kona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá 
po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz. 
Volba symbolu osoby se zdravotním postižením 
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí 
na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou 
hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prak-
ticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů 
postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při 
podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

Dotaz na životnost baterií Panasonic 
Vzhledem k tomu, že se některé osoby dotazovaly na životnost 
baterií Panasonic (zdálo se jim, že se brzy vybijí), dotázali jsme 
se písemně jednoho z dodavatelů těchto baterií na jejich život-
nost. Níže uveřejňujeme odpověď:

Jedná se o ojedinělou stížnost jednoho zákazníka nebo je tako-
vých zákazníků/klientů více?

Stížnosti na baterie Panasonic nemáme vůbec žádné po řadu let, 
a prodáváme jich opravdu hodně - proto se domnívám, že potíže 
s bateriemi budou zaviněny nějakou chybou na straně uživatele. 
Může to být špatná manipulace se sluchadlem - stává se, že ho 
uživatel opakovaně zapomene na noc vypnout a pak baterie sa-
mozřejmě vydrží podstatně kratší dobu. Další problém může být 
ve sluchadle samotném - setkali jsme se s případy, kdy sluchadlo 
bylo porouchané a baterii vybilo doslova obratem po jejím vlože-
ní. Třetí příčinou může být stále přetrvávající nešvar špatného 
skladování baterií - setkáváme se s tím, že prodejci nebo i zá-
kazníci skladují baterie v lednici - to je ale špatně. Baterie se po 
vyjmutí z lednice orosí a může dojít k uvolnění krycí samolepky  
a zahájení samovolného vybíjení baterie.
Chybou je samozřejmě i skladování někde v teple. Baterie se 
mají skladovat mimo přímé sluneční záření, v pokojové teplotě.
Jinak říci, jaká je životnost baterií ve sluchadle paušálně nelze. 
Závisí to na typu sluchadla, na jeho nastavení, zesílení a samo-
zřejmě době, po kterou uživatel sluchadlo denně používá.
Pokud nejste s bateriemi Panasonic spokojeni, můžeme Vám na-
bídnout výměnu za značku Rayovac. 

S pozdravem
Naděžda Hošťálková, Auris Audio

Ceník baterii a pomůcek ke sluchadlům / Salvia, z.ú.

Baterie Panasonic 13                1 ks / 16 Kč 1 balení (6 ks) / 96 Kč

Baterie Panasonic 312  1 ks / 16 Kč 1 balení (6 ks) / 96 Kč

Baterie Panasonic 675 1 ks / 16 Kč 1 balení (6 ks) / 96 Kč

Tyčinka se štětečkem               1 ks / 22 Kč

Horn 1 ks / 28 Kč
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DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA ROK 2015
MĚSTO POLIČKA BYSTRÉ U POL. MOR. TŘEBOVÁ LITOMYŠL DOLNÍ ÚJEZD JEVÍČKO LANŠKROUN

DEN ÚTERÝ ČTVRTEK ČTVRTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ ČTVRTEK STŘEDA

HODINY 14.00 – 15.00 11.30 – 13.00 14.10 – 15.00 9.00 – 10.00 8.00 – 9.00 9.20 – 10.40 14.45 – 16.00

LEDEN – – 15. 19. 27. 29. –

ÚNOR 3. 5. 12. 16. 24. 26. –

BŘEZEN 3. 5. 12. 16. 24. 26. –

DUBEN 7. 9. 16. 20. 28. 30. 15.

KVĚTEN 5. 7. 14. 18. 26. 28. 13.

ČERVEN 2. 4. 11. 15. 23. 25. 17.

ČERVENEC – – – – – – –

SRPEN 4. 6. 13. 17. 25. 27. 19.

ZÁŘÍ 1. 3. 10. 14. 22. 24. 16.

ŘÍJEN 6. 8. 15. 19. 27. 29. 14.

LISTOPAD 3. 5. 12. 16. 24. 26. 18.

PROSINEC 1. 3. 10. – – – 9.

ADRESY DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A OSOBNÍ ASISTENCI:
Polička – Dům s pečovatelskou službou Penzion, Družstevní 970 | Bystré – Domov Bystré, Školní 453 | Moravská Třebová – Domov pro seniory, 
Svitavská 8 | Litomyšl – Ruka pro život, o.p.s., J. E. Purkyně 1150 | Dolní Újezd – Dům s pečovatelskou službou, Dolní Újezd 613 | Jevíčko – Městský 
úřad Jevíčko, Palackého náměstí 1 | Lanškroun – Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 5, Lanškroun – Vnitřní Město (pouze os. asistence)


