
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Právní předpisy 

• zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením“) 

• vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“) 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje: 

• příspěvek na mobilitu 

• příspěvek na zvláštní pomůcku 

• průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají. 

Kompetence k rozhodování 

• Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen 
„krajská pobočka ÚP“) 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán 

Oprávněné osoby 

Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním 
postižením má při splnění podmínek fyzická osoba, jestliže je na území ČR hlášena k trvalému pobytu a má 
zde bydliště. Dávky a průkaz náleží rovněž dalším osobám uvedeným v zákoně o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, které nemají na území ČR trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. 
Bydlištěm se rozumí stav, kdy centrum zájmů má osoba na území ČR (např. se zde dlouhodobě zdržuje, 
vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde 
připravuje na budoucí povolání). Nárok mají také občané EU krytí přímo použitelným předpisem EU – 
Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011. 

Příspěvek na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: 

• která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 
1. 1. 2014), 

• která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována, 

• které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově 
pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, 

• z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou 
poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce, 

• nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento 
kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. 



Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu 
vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: 

• těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

• těžké sluchové postižení anebo 

• těžké zrakové postižení, 

Přitom musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a současně zdravotní stav nesmí vylučovat přiznání 
tohoto příspěvku. 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního 
zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo 
hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav 
nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, 
který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. 

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy 
vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením. 

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: 

• Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní 
pomůcky). 

• 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. 

• Osoba může zvláštní pomůcku využívat. 

• 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 (s 
přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky a k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně 
posuzovaných), minimálně však 1 000 Kč. 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí: 

• 200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 8násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) 
nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě 

• 180 000 Kč při příjmu vyšším než 8násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 
9násobku 

• 160 000 Kč při příjmu vyšším než 9násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 
10násobku 

• 140 000 Kč při příjmu vyšším než 10násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 
11násobku 

• 120 000 Kč při příjmu vyšším než 11násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 
12násobku 

• 100 000 Kč při příjmu vyšším než 12násobek částky životního minima. 

Limity 

• • Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku 
na zvláštní pomůcku na pořízení „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 plošiny. 

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku 

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. 

Upozornění: Doporučuje se sjednávat pojištění vozidel pro případ odcizení, havárie, případně i živelní 
pohromy. Tyto nemilé události se nevyhýbají ani osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Již 
pouhá skutečnost, že nemohou používat vozidlo, které potřebí, je velkou komplikací. Jedná-li se o vozidlo, 
které bylo pořízeno s přispěním státu, je třeba se vyrovnat i s dalšími dopady. V případě, že dojde 
k odcizení vozidla, osoba ho přestane používat a nastává jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit 
vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. Příjemce příspěvku se pak musí vypořádat 
nejen s tím, že nemá k dispozici vozidlo, které potřebuje, a svou dopravu musí řešit náhradním způsobem, 
ale i se vzniklou pohledávkou vůči krajské pobočce ÚP. Nemůže být poskytnuta ani další dávka. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její 
schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se 
středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického 
spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 
nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je 
schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. 
Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém 
zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má 
jen v exteriéru. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba 
s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 
Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém 
zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se 
značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy 
osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a 
v exteriéru má značné obtíže. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba 
se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou 
průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a 
úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu 
schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru 
není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým 



funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě 
nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru. 

Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti 
pohyblivosti a orientace. 

Od roku 2014 je možné průkaz osoby se zdravotním postižením získat pouze na základě samostatného 
řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje některé nároky držitelů průkazu 
osoby se zdravotním postižením. 

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na: 

• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou 
dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení 
místenky, 

• přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání 
placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na: 

• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou 
dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení 
místenky 

• přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání 
placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních 

• bezplatnou 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. 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na: 

• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou 
dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení 
místenky 

• přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání 
placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních 

• bezplatnou 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 

• bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné 
vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

• bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází 
průvodce. 



Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být 
poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. 
Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují 
jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, 
zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti. 

Upozornění: Problematika speciálních označení vozidel (např. parkovacího průkazu pro osoby se 
zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence 
Ministerstva práce a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy. Případné 
dotazy a praktické problémy řešte prosím s Ministerstvem dopravy či obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností, které speciální označení vydávají. 

Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát 
podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při 
zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou 
jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný 
poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu. 

Právní úprava 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o sociálních službách“) 

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“) 

Podmínky nároku na příspěvek na péči 

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném 
stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních 
životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a 
potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní 
pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku. 

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, 
orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče 
o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let). Pro uznání 
závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních 
schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní 
životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí 
v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby. Bližší vymezení schopností 
zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. 

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 
zvládat tři základní životní potřeby, 
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, 
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 
zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, 

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 
zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, 
a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 



Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 
zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, 
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb, 
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 
zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, 
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 
zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, 
a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 

Výše příspěvku na péči 

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

• 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

• 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

• 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

• 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

• 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

• 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

• 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

• 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

Výše příspěvku na péči od července 2019 

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

• 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

• 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

• 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

• 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

• 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

• 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

• 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
12 800 Kč, které nevyužívají pobytové sociální služby 

• 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby, 
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 



Řízení o přiznání příspěvku na péči 

• Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu 
předepsaném MPSV (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP 
ČR nebo na Integrovaném portálu MPSV). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské 
pobočky ÚP ČR. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Součástí 
žádosti je i vyplněný tiskopis Oznámení o poskytovateli pomoci. Pomoc může poskytovat osoba 
blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru 
poskytovatelů sociálních služeb, dětský domov nebo hospic (přesné podmínky stanovuje zákon 
o sociálních službách. 

• Krajská pobočka ÚP ČR (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve 
sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném 
sociálním prostředí. Následně krajská pobočka ÚP ČR zasílá lékařské posudkové službě příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování 
stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu 
osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního 
šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního 
vyšetření posuzujícího lékaře. 

• Na základě tohoto posudku krajská pobočka ÚP ČR vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na 
péči přiznává či nikoliv a v jakém stupni závislosti. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání 
se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV. 

Výplata příspěvku na péči 

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí 
krajská pobočka ÚP ČR, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně 
převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti (poštovní poukázkou). Výplata 
příspěvku je zastavena, jestliže je oprávněná osoba po celý kalendářní měsíc hospitalizována a obnoví se 
od měsíce, ve kterém je hospitalizace ukončena. 

Zvýšení příspěvku na péči 

Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob 
s ní společně posuzovaných, a to 

• nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči  
(výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské 
péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento 
příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež) 

• rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, 

jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek 
částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a 
existenčním minimu. 
O toto zvýšení je nutno zažádat na předepsaném tiskopisu, viz výše a čtvrtletně dokládat výši příjmu. 

Povinnosti účastníků řízení 

• podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči a vyšetření zdravotního stavu, 

• písemně ohlásit příslušné krajské pobočce ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv 
na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči (např. změnu bydliště, změnu poskytovatele pomoc., 
hospitalizaci apod.), 



• využívat příspěvek na péči na zajištění potřebné pomoci. 

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena, případně 
může být příspěvek odejmut nebo nepřiznán. 

Důležité upozornění 

• Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek a průkazu osoby 
se zdravotním postižením. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech. 

• Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR 
v místě Vašeho bydliště. 

• Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP ČR nebo 
dostupné na stránkách Integrovaném portálu MPSV. 

• Přijetí žádosti ani vydání formuláře Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané 
žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na určitou 
dávku nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením nárok. 

• V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte 
pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí (oznámení). 

• Věnujte pozornost celému rozhodnutí (oznámení). Naleznete tam řadu praktických informací 
i upozornění na některé povinnosti, které máte i po přiznání dávky nebo průkazu osoby se 
zdravotním postižením. 

• Hlaste změny, nezatajujte skutečnosti! 

• Pamatujte, že i nepříznivé situací mají svá řešení. 
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