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SVÍTÁNÍ  

zpravodaj č. 2/2018 

 
Příspěvek na zvláštní pomůcku 
     Obecně platí, že nárok na příspěvek má osoba, která má některou z tzv. těžkých vad 
nosného a pohybového ústrojí, těžké zrakové či sluchové postižení (uvedené v příloze 
k zákonu č. 329/2011 Sb. – k dispozici např. na webu www.portal.gov.cz v sekci „vyhledávání 
v zákonech“), a to charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 
     Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících (tj. 
pět let) přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč v případech, pokud byl příspěvek 
poskytnut na zvláštní pomůcku na pořízení zdvihací plošiny. 
     Dávka se poskytne pouze na nezdravotnické pomůcky, které nejsou ani částečně hrazeny ze 
zdravotního pojištění anebo které si žadatel nemůže zapůjčit od zdravotní pojišťovny. 
     Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem 
k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti 
(tato podmínka se nevyžaduje u motorového vozidla). 
     O příspěvek lze požádat až 12 měsíců zpětně. 
     Konkrétní výčet pomůcek pro jednotlivé zdravotní handicapy určuje vyhláška 388/2011 Sb. (k 
dohledání opět ve výše uvedeném odkazu www.portal.gov.cz.) 
     Věková podmínka: nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, v případě příspěvku na 
úpravu bytu a u vozidla osoba starší tří let. 
 
Výše příspěvku: 

a) pokud bude cena pořizované pomůcky nižší než 10 000 Kč, příspěvek se poskytne pouze 
v případě, že žadatel, případně společně posuzované osoby, nedosahují osminásobku 
životního minima; 

b) pokud je cena pomůcky vyšší než 10 000 Kč, je stanovena spoluúčast žadatele 10 % 
z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky (minimum 1 000 Kč). 

 
Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku nesmí překročit 350 000 Kč (u příspěvku na 
zdvihací plošinu 400 000 Kč). 
     U příspěvku na zvláštní pomůcku na stropní zvedací systém, zdvihací plošinu či schodišťové 
sedačky je nutný souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace a provozem zařízení 
(nepožaduje se logicky, pokud vlastníkem je sám žadatel). Souhlas vlastníka nemovitosti může být 
nahrazen také rozhodnutím soudu, V této souvislosti musí žadatel předložit Úřadu práce dva 
návrhy řešení odstranění bariér včetně ceny. 
      
      
Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla 
     Nárok má osoba starší tří let, podmínkou je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci 
dopravuje nebo je dopravována (stvrzuje se čestným prohlášením). 

http://www.salvia.cz/


     Výše příspěvku se stanoví vzhledem k příjmu žadatele a příjmu osob společně s ním 
posuzovaných. 
     Od 1. 1. 2018 se již neposuzují četnost a důvody dopravy ani sociální a majetkové 
poměry žadatele a jeho rodiny. Příspěvek bude nově poskytnut na 84 kalendářních měsíců – 7 
let (tato lhůta neplatí, pokud osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popř. bylo od 
jeho vrácení upuštěno). Pro výpočet výše příspěvku na auto podle nových kritérií od 1. ledna 2018 
je třeba spočítat si životní minimum jednotlivce či rodiny v případě společně posuzovaných osob a 
porovnat ho s příjmy stanovenými. 
 
NOVĚ: Odstupňování výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmů: 

1. 200 000 Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob nižší nebo roven 
8násobku životního minima nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě. 

2. 180 000 Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 
osminásobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho 9násobku. 

3. 160 000 Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 
devítinásobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho 10násobku. 

4. 140 000 Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 
10násobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho 11násobku. 

5. 120 000 Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 
11násobek životního minima, ale nižší nebo roven 12násobku. 

6. 100 000 Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 
12násobek životního minima. 

 
     Pokud Vám ÚP přizná příspěvek na nákup motorového vozidla, můžete po jeho zakoupení 
požádat finanční úřad o vrácení zaplacené DPH, a to v některých případech i u ojetého vozu. 
Bližší informace např. www.czepa.cz v sekci Činnost/Poradenství pro OZP. 
 
Průkaz osoby se zdravotním postižením (s označením TP, ZTP, ZTP/P) 
     Nárok na průkaz má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním 
postižením. Musí se jednat tzv. o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podstatně omezuje 
schopnost osoby v pohybu či orientaci. Konkrétní zdravotní indikace z oblasti pohybového, 
smyslového i duševního omezení naleznete opět ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., v příloze č. 4. 
     Výhody pro držitele jednotlivých průkazů si můžete přečíst opět například na 
www.portal.gov.cz, a to v zákoně 329/2011 Sb., § 36. 
 
     Parkovací karta, vyhrazené parkovací místo a dálniční známky 
     Pokud vlastníte průkaz ZTP nebo ZTP/P, vydá Vám obecní úřad s rozšířenou působností 
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. 
     Pokud se budete přepravovat nebo budete-li přepravován/a Vaší rodinou nebo osobou blízkou 
po zpoplatněné dálnici a máte přiznaný průkaz ZTP či ZTP/P, nemusíte platit dálniční poplatek 
v ČR. 
     Upozornění pro rodinu či osobu blízkou: Pokud se při dálniční kontrole ze strany policie či celní 
správy prokážete potvrzením, že zdravotně postižená osoba blízká, pro kterou jedete do 
zdravotnického zařízení nebo se od ní vracíte, je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P a v současné 
době je umístěna ve zdravotnickém zařízení, nebudete pokutováni za nepřítomnost dálniční 
známky ve Vašem autě. 
     Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP nebo ZTP/P si může požádat o vyhrazené parkovací 
místo v místě svého bydliště.  
 
Zdroj: Odborný časopis Sociální služby – únor 2018 
 
 
 
 



Den otevřených dveří v Salvii 
25. 5. 2018 budeme mít den otevřených dveří od 9 do 14 hod. 
 
 
Antidekubitní matrace 
     Pomoci s výběrem správné matrace by Vám měl lékař na základě zdravotního stavu. Při výběru 
záleží na stupni rizika vzniku proleženin (dekubitů). U antidekubitních matrací je uvedeno, pro jaký 
stupeň rizika vzniku proleženin jsou určeny. 
     Antidekubitní matrace můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na pasivní a aktivní matrace. 
Pasivní (ne vzduchová) antidekubitní matrace lépe rozloží váhu pacienta na plochu matrace, a tím 
sníží tlak na nejvíce zatěžovaná místa. Prořezy v matraci zajišťují lepší proudění vzduchu, 
odvádějí vlhkost a chrání před zapařením a přehřátím. 
     Aktivní (vzduchová) antidekubitní matrace je poháněna kompresorem. Tlakem kompresoru se 
střídavě plní a vypouštějí vzduchové komory matrace, uživatel je tedy podepírán střídavě v 
různých částech těla, což snižuje riziko vzniku proleženin a zmírňuje bolesti způsobené dekubity. 
Jsou určeny zejména pro osoby trvale upoutané na lůžko. Nevýhodou může být pocit nestability. 
Proto se doporučuje si matraci nejprve vypůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek a vyzkoušet.    
     Antidekubitní matrace předepisuje odborný lékař. Matrace v základním provedení jsou plně 
hrazeny zdravotní pojišťovnou. U ostatních matrací v závislosti na jejich typu je nutný doplatek 
pacienta. 
Zdroj: Pečuj doma 1/2018 
 
Příspěvek na bezlepkovou dietu od VZP 
     Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem 
nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním 
podání žádosti o příspěvek. 
     Příspěvek je určen na potraviny s označením bezlepková nebo bez lepku (příspěvek se 
nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2018 nebo na 
platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. 
     Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2x ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální 
výši 3 000 Kč, a to: 

• za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2018 

• za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2018. 
 
     Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo 
bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Písemná žádost 
o příspěvek za 2. pololetí 2018 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2018. Při 
žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 
2018 do 30. 6. 2018, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené 
v období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 
2. pololetí. 
 
Podmínky čerpání finančních příspěvků: 
     Žádost o vyplacení příspěvku na bezlepkovou dietu musí být podána nejpozději do 31. 12. 
2018. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2018 po vyčerpání stanoveného 
finančního limitu. Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z 
fondu prevence VZP najdete na https://www.klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani. 
Zdroj: https://www.klubpevnehozdravi.cz 
 
Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus od VZP 
     Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus můžete využít na jednu nebo 
více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč: 

• na nákup dezinfekčních prostředků k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty 
glykémie pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu 



• na nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči 

• na nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie a zásobníky inzulínu)  

• na nákup diagnostických proužků pro stanovení hodnot glukózy v krvi 

• na nákup portu pro aplikaci inzulínu 

• na nákup odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k 
bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru) 

• na nákup jehel k inzulínovým perům nad rámec hrazené péče 

• na nákup vinutých tampónů (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.)  

• na nákup gelů a krémů, které zlepšují hojení ran 

• na nákup prostředků pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl 
 
     Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o diagnóze za 
předpokladu, že lékařské potvrzení o dg. diabetes nebylo dosud předloženo. Předložte doklad o 
zaplacení (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu 
se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete na 
https://www.klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani. 
Zdroj: https://www.klubpevnehozdravi.cz 
 
 
Otcovská 
     Nastoupit na otcovskou, která je novou dávkou nemocenského pojištění, mohli novopečení 
tatínci poprvé 1. února letošního roku. Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) k 28. únoru 
2018 obdržely celkem 2 130 žádostí o dávku otcovské poporodní péče. ČSSZ v únoru provedla 
480 výplat této dávky v celkové výši 2,3 milionu Kč. 

 

Podmínky nároku na otcovskou 
     Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je 
odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí 
být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 
měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.  
     Dávka je určená tatínkům, kteří v prvních týdnech po narození miminka chtějí pomáhat 
mamince s jeho péčí. Novopečení tatínci si termín nástupu na otcovskou určí sami v období do 
konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození miminka + 41 dnů). I v případě 
převzetí dítěte mladšího 7 let věku do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, může pojištěnec (muž či žena) na otcovskou nastoupit. 
  
Jak o otcovskou požádat 
     Jde o obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. Nejprve je ale třeba 
v zaměstnání požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (řídí se zákoníkem práce). 
Tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), který je též ke stažení na webu 
ČSSZ, vyplní jak žadatel (první stranu), tak po něm zaměstnavatel (druhou stranu). Po skončení 
podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů zaměstnavatel odešle doklady OSSZ, která o dávce rozhodne 
a vyplatí ji. OSVČ budou žádost uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou 
registrovány. 
Zdroj: http://www.cssz.cz 


