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SVÍTÁNÍ  

zpravodaj č. 1/2019 

 
 

Zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni 
 

Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč a to s účinností od prvního dne 

druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Zvýšený příspěvek ve IV. stupni bude 

vyplácen od 1. dubna 2019.  

Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni na 12 800,- Kč a u dětí do 18 -ti let ve 

výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. 

Zvýšení příspěvku v obou stupních bude zvýšeno automaticky. Nikdo nemusí o nic žádat. 

Zdroj: www.nrzp.cz 

 

 

Proplácení prvních 3 dnů pracovní neschopnosti 
 

Od 1. července 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny 

trvání dočasné pracovní neschopnosti.  

Poskytování náhrady mzdy nebo platu za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti schválila 

Poslanecká sněmovna. Návrh ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.  Zvýšené náklady 

na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na 

nemocenské pojištění.  

Zdroj: www.mpsv.cz 

 

 

Změna pravidel pro výplatu dávek v poukázkách 
 

Na konci roku 2018 byla schválena změna zákona o pomoci v hmotné nouzi, která zmírňuje pravidla pro 

výplatu dávek v poukázkách pro některé obyvatele. Dávka se nebude vyplácet poukázkami v případech, kdy 

výše příspěvku za živobytí nepřesáhne 500 Kč a v následujících situacích osobám, kterým: 

1. jsou poskytovány pobytové služby, 

2. je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, 

3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, 

4. byl přiznán příspěvek na péči ve III. stupni nebo ve IV. stupni, a to ode dne právní moci rozhodnutí o 

přiznání této dávky, nebo v případě, že se jedná o osobu starší 70 let, 

5. byla přiznána invalidita III. stupně 

6. v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

http://www.salvia.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.mpsv.cz/


Co se týká účinnosti novel, pro nové příjemce dávek, kteří splňují výše uvedená kritéria, je novela účinná již 

od 1. ledna 2019.  

Zdroj: časopis Můžeš 3/2019, www.mpsv.cz 

 

 

Mimořádná okamžitá pomoc 
 

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích nepříznivého a 

mimořádného charakteru, které je nutno bezodkladně řešit.  

Situace, v nichž lze tuto dávku poskytnout: 

• v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví 

• postižení vážnou mimořádnou událostí (živelná pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie 

apod.) 

• nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje  

• nedostatek prostředků k pořízení nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení 

odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností 

nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálněprávní 

ochranou dětí 

• ohrožení sociálním vyloučením 

Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně.  

 

 

Od února se mění poplatek za výplatu nemocenských dávek složenkou 
 

V návaznosti na oznámení České pošty o změně cen služeb se od 1. 2. 2019 mění poplatek na doručení 

nemocenských dávek, tj. např. nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, otcovské aj. Od 1. 

února činí základní poplatek, tzv. poukázečné 27 Kč při výplatě dávky ve výši do 5 000 Kč (tj.  zvýšení o  tři 

koruny). Při dávce ve výši od 5 001 do 50 000 Kč činí poukázečné 37 Kč (tj. zvýšení o tři koruny) a za 

každých dalších i započatých 10 000 Kč se poukázečné navyšuje o 7 Kč. Důchodů vyplácených v hotovosti 

v pravidelných měsíčních termínech se zvýšení poukázečného nijak nedotkne. 

     Zdroj: www.cssz.cz/ 

 

 

Financování kompenzačních pomůcek 
 

V případě, že potřebujete kompenzační pomůcku, byste měli zajít do zdravotní pojišťovny. Informujte se, 

zda a případně jakou částkou pojišťovna na danou pomůcku přispívá. Poté co zjistíte situaci v pojišťovně, se 

můžete obrátit na krajskou pobočku úřadu práce, sponzory nebo nadace.  

Zdravotní pojišťovna by měla být na prvním místě z toho důvodu, že získání financí jiným způsobem je 

často podmíněno právě tím, že pojišťovna na danou pomůcku nepřispívá či hradí pouze její část. 

Každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník, ve kterém jsou vyjmenovány pomůcky pod jednotlivými kódy, 

které pojišťovna hradí plně nebo částečně. Číselník se často mění, protože jsou do něj přidávány nové 

pomůcky.  

Výběr pomůcky je vždy na jejím uživateli. Nejvhodnější je oslovit více dodavatelů a zvážit co nejvíce 

možností. Dodavatelé u některých pomůcek nabízejí i předvedení v domácím prostředí, kde se bude 

pomůcka používat. Pomůcka by měla sloužit i několik let, proto je důležité vybrat pomůcku tak, aby co 

nejlépe vyhovovala zdravotnímu stavu jejího uživatele. Příslušnému lékaři pak předložíte kód vybrané 

pomůcky (kód sdělí přímo prodejce pomůcky nebo je uveden v internetovém katalogu firmy), lékař vystaví 

poukaz, který poté schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud revizní lékař pomůcku schválí, 

uhradí její pořízení zdravotní pojišťovna.  

http://www.mpsv.cz/
http://www.cssz.cz/


V případě neschválení pomůcky revizním lékařem, lze prostřednictvím lékaře, který pomůcku předepsal, 

podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání se podává k rukám ředitele odboru zdravotní péče 

regionální pobočky zdravotní pojišťovny. 

 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,  

s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením.  

Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení musí být charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto 

příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, 

který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován osobám starším 1 roku; s výjimkou příspěvku na motorové 

vozidlo, úpravu bytu, schodolez, stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zvedací plošinu či 

schodišťovou sedačku (poskytován osobám starším 3 let) a příspěvku na pořízení vodícího psa 

(poskytován osobám starším 15 let). 

 

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.  

Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je 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 č. 388/2011 Sb. 

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.  

 

 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo 

přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo. 

 

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen 

osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima 

jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se 

stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, 

nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek 

na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a 

příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima. 

 

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, že 

spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá 

dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti, minimálně 

však 1 000 Kč. 



Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, se 

zvyšujícím se příjmem se snižuje. Nejnižší výše dávky je 100 000 Kč.  

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na 

zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.  

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích 

přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní 

pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.  

 

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou 

část vrátit, jestliže: 

• nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou 

ÚP na pořízení zvláštní pomůcky  

• nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě 

stanovené krajskou pobočkou ÚP  

• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo 

v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku 

poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce  

• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo 

v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku 

poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat  

• se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li 

vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla  

• použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo  

• se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené 

údaje.  

 

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže: 

• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala 

užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v období před uplynutím 84 

kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení 

motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo 

pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem  

• byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím 60 kalendářních 

měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu 

onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky  

• zemřela.  

 

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč. Krajská 

pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit 

příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část. 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka 

 

 

Den otevřených dveří v Salvii 
 

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří do Salvie, koná se v úterý 28. 5. 2019 od 9:00 hodin do 

14:00 hodin u nás v kanceláři Salvie na Wolkerově aleji 92/18 ve Svitavách. 

https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka

