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V roce 2011 jsme přepravili celkem 10 170 osob. Z toho nej-
větší část tvořily individuální jízdy (na objednání) 5 131 osob 
(to je o 1 363 více než v roce 2010). Pravidelnou dopravu 
z DPS (Dům s pečovatelskou službou, dříve Penzion) využilo 
2 298 seniorů. Do škol a školských zařízení bylo přepraveno 2 
741 dětí.
Náklady na pohonné hmoty byly v roce 2010 průměrně 30,90 
Kč za jeden litr. V roce 2011 se zvýšily na 32,91 Kč za jeden litr. 
Bohužel i v letošním roce cena pohonných hmot stále stoupá.  
Vzhledem k této situaci jsme nuceni přistoupit od 1. 4. 2012 ke 
zvýšení cen za dopravu.
Dospělí z Domu s pečovatelskou službou (Domov Penzion pro 
důchodce) ve Svitavách (po Svitavách), pouze u pravidelné do-
pravy – 15,– Kč/osoba za jednu jízdu (jízda bude realizována, 
pokud pojedou alespoň 2 osoby).

Doprava po Svitavách – individuální objednávky:
Pracovní dny jedna cesta po Svitavách 25,– Kč/osoba (jedna 
jízda tj. nastoupení a vystoupení z vozidla).

Informace k dopravě osob se zdravotním 
postižením a seniorů

Sobota, neděle, svátky jedna cesta po Svitavách 40,– Kč/ oso-
ba (jedna jízda tj. nastoupení a vystoupení z vozidla).
Individuální objednávky – doprava mimo Svitavy 1 km 7,– Kč/
osoba (jízda tam i zpět).
Pokud bude mimo Svitavy pouze jedna cesta – např. pouze do 
Litomyšle, nikoli zpět nebo naopak, tzn. jednu cestu pojede 
automobil prázdný – klient platí cestu tam i zpět.                                
Při větším počtu osob – např. školní výlety dětí ze ZP, schůze 
osob se ZP apod., cena 12,– Kč/kilometr.
Nadstandardní služby v dopravě:
Zastávka u lékárny, kdy si klient vyzvedne léky apod. 5,– Kč.
Doprovod u dospělých osob (řidič + pomoc dalšího pracovníka 
ze střediska sociálních služeb Salvia) 80,– Kč/hod. (Za každou 
započatou čtvrthodinu 20,– Kč). Čekací doba 80,– Kč/hod. (Za 
každou započatou čtvrthodinu 20,– Kč). 

                                         

ÚČINNOST DOSUD PŘIZNANÝCH DÁVEK DO 31. 12. 2011
• u přiznaných dávek např. v souvislosti s příspěvkem na za-
koupení motorového vozidla nebo příspěvkem na úpravu bytu, 

Dávky pro osoby zdravotně postižené 
od 1. 1. 2012 (ZMĚNY OD 1. 1. 2012)



které byly uzavřeny dle platných právních předpisů do 31. 12. 
2011, zůstávají v platnosti i po 1. 1. 1012, jde o dávky jednorá-
zové, které byly přiznány a vyplaceny před nabytím účinnosti 
nového zákona
• příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 
a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům náleží 
naposledy za měsíc prosinec 2011
• pověřené obecní úřady a orgány Ministerstva obrany, které 
jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojiš-
tění vojáků z povolání, zašlou příjemcům těchto dávek do 
31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na tyto 
dávky

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

• jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je posky-
tována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny 
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo ori-
entace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo 
jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově pro seniory 
nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zaří-
zení ústavní péče
• výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400,– Kč 
(tj. max. 4 800,– Kč za rok)
• o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka 
pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jed-
notného výplatního místa (JVM)

• nová dávka sloučila tyto dřívější dávky: 
- příspěvek na individuální dopravu
- příspěvku na provoz motorového vozidla

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

• jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je urče-
na osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 
těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo 
těžkým mentálním postižením
• příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech: 
a. Příspěvek na zvláštní pomůcku: 
- 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
- pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000,– Kč, 
spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % 
z této ceny
- pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na za-
placení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na 
celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně po-
suzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně 
však 1 000,– Kč
- maximální výše příspěvku je 350 000,– Kč
b. Příspěvek na pořízení motorového vozidla: 
- výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a dů-
vodu dopravy 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
- maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla 
činí 200 000,– Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uply-
nutí 10 let
• součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí 
v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout 
částku 800 000,– Kč (z vyplacených částek se při součtu ode-
čítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž 
vrácení bylo prominuto)
• tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které 
umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke 
styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla 
a úprav bytu
• konstrukce dávky bude zvyšovat dostupnost pomůcek pro OZP
• o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro 
hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného 
výplatního místa (JVM)
• nová dávka sloučila tyto dřívější dávky: 
- jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení motorového vozidla
- příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla

PRŮKAZY TP, ZTP NEBO ZTP/P
• pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se 
zdravotním postižením z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, 
zůstávají i po 1. 1. 2012 v platnosti, avšak do doby platnosti 
vyznačené na těchto průkazech (nejdéle však do 31. prosince 2015)

• příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle 
osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. pro-
since 2011 písemné sdělení, které bude obsahovat informace 
o další platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při 
jejich postupném nahrazení
• průkaz OZP bude i nadále používat dosavadní označení TP, 
ZTP a ZTP/P, v průběhu přechodného období však tyto pa-
pírové průkazy budou nahrazeny elektronickou kartou – tzv. 
„kartou sociálních systémů (sKarta)“
• sKarta bude mít funkce: 
- identifikační
- bude sloužit k autentizaci občana při komunikaci s úřadem
- platební (= platební karta), platební funkce povinna pouze 
pro osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, resp. u vybraných 
jedinců, kteří tento systém již v minulosti zneužívali
• sKarta nebude žádným způsobem vázána na soukromý účet 
klienta a jednotlivé typy dávek určené k různým účelům budou 
prostřednictvím karty vypláceny různými formami typu: 
- výběrem z bankomatu
- nákupem zboží v obchodě
- omezením na nákup sociálních služeb
• zavedení sKarty je součástí tzv. „Jednotného informačního 
systému práce a sociálních věcí“, který představuje hlavní ná-
stroj ke zvýšení efektivity při správě a distribuci sociálních dá-
vek a zároveň bude lépe kontrolovat účelovost jejich čerpání

Zdroj: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/24#2.1



Od 1. 1. 2012 se v rámci zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách 
pro osoby zdravotně postižené, na některé zvláštní pomůcky 
neposkytuje příspěvek na jejich zakoupení.
Jedná se konkrétně o schodišťovou plošinu, stropní zvedací 
systém a schodolez, tyto pomůcky si lze od 1. 1. 2012 na úřa-
du práce vypůjčit v rámci smlouvy dle občanského zákoníku 
(§ 13, výše uvedeného zákona).
Jak to však probíhá v praxi?
Úřady práce bohužel z praxe naší Poradny pro život s postiže-
ním mnohdy ani nevědí, že by měly nějaké výpůjčky pomůcek 
řešit, na internetových stránkách portálu MPSV ani neexistuje 
zvláštní formulář na žádost o tuto výpůjčku.
Na základě písemné odpovědi z MPSV se však žádost o tuto 
výpůjčku pomůcky podává na stejném formuláři, jako žádost 
o příspěvek na zvláštní pomůcku. 
Bohužel MPSV neodpovědělo na další část dotazu, která se 
týkala dalšího postupu úřadu, evidentně totiž úřady práce do 
této chvíle nemají žádné pokyny, co s přijatou žádostí dělat, 
nemají vzory smluv dle občanského zákoníku ani bližší infor-
mace, jak v tomto případě pomůcku pro úřad pořídit a kdo jim 
v tom odborně poradí.

Zdroj: Lucie Marková, poradna@ligavozic.cz, bezplatná linka 800 100 250

JUDr. Jana Hutaře

Středisko sociálních služeb Svitavy a město 
Svitavy Vás srdečně zvou na přednášku:

- ředitele legislativního odboru Národní rady osob se zdravot-
ním postižením ČR

Téma přednášky:
Změny legislativy v sociální oblasti (příspěvek na péči, příspě-
vek na mobilitu, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, ži-
votní minimum, systém důchodového pojištění).

Termín:
Středa 16. května 2012 od 10.00 hod. do 14.30 hod.

Kde: 
Aula Multifunkčního centra Fabrika, Wolkerova alej 18/92, 
Svitavy.

Výpůjčka zvláštní pomůcky od ÚP od 1. 1. 2012
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