
Dávky pro osoby se zdravotním postižením upravuje 
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška č. 388/2011 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona o 
poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením. 

Osoba se zdravotním znevýhodněním 

Jako OZZ bude uznán občan, který má zachovánu 
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo 
jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být 
nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat 
dosavadní povolání nebo využívat dosavadní 
kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena.  

Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav (déle než rok), který omezuje tělesné, 
smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost 
pracovního uplatnění.  

Stát prostřednictvím Úřadu práce podporuje 
zaměstnávání OZZ poskytováním příspěvků 
zaměstnavatelům. Příspěvek může být až ve výši 
5.000 Kč a po roce, kdy OZZ zaměstnává, si může 
ještě zažádat o dalších 1.000 Kč na režijní náklady. 

Rozdíl mezi OZP a OZZ 

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je fyzická 
osoba, která je uznána invalidním ve třetím, druhém 
nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou 
(OZZ). 

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy 
specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, 
nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění. 

Účelem uznání statusu OZZ je podpora 
zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu 
práce.  

Více informací k dávkám pro osoby se zdravotním 
postižením získáte v občanské poradně nebo na 

kontaktním pracovišti úřadu práce.  
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OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
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Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
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Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 
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Příspěvek na mobilitu 
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 
1 roku: 

 která má nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P 
 opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu 

dopravuje nebo je dopravována, 
 nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby. 

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 
550,- Kč. Příspěvek se vyplácí zpětně, na žádost 
příjemce může být příspěvek vyplácen jednou 
splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce. 

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

 těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, 
 těžké sluchové postižení nebo 
 těžké zrakové postižení. 

Tato postižení musí mít charakter dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu (déle než 1 rok) a 
zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto 
příspěvku.  

Podmínky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní 
pomůcku jsou, že: 

 osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava 
bytu), 15 let (vodící pes), starší 1 rok (všechny 
ostatní pomůcky), 

 zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu 
nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, 
k přípravě na budoucí povolání, k získávání 
informací, vzdělání nebo ke styku s okolím. 

Výčet všech druhů a typů zvláštních pomůcek lze 
nalézt ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením. 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

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

nebo přes 24.000 Kč, pro motorové vozidlo je speciální 
úprava. Příspěvek nižší než 24.000 Kč se poskytne 
osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního 
minima. Spoluúčast osob u obou výší příspěvků 
je 10 %, minimálně však 1.000 Kč. 

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 
350.000 Kč, 400.000 Kč v případě schodišťové plošiny.  

PŘÍSPĚVEK NA MOTOROVÉ VOZIDLO A SPECIÁLNÍ 

ZÁDRŽNÍ SYSTÉM 

Nárok na tyto zvláštní pomůcky má osoba, která má 
těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo 
těžkou hlubokou mentální retardaci charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.  

Při poskytnutí příspěvku na motorové vozidlo je též 
podmínkou, že osoba je schopna řídit motorové vozidlo 
nebo je schopna být vozidlem převážena.  

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku motorové vozidlo 
se stanovuje dle příjmu osoby, která o příspěvek žádá a 
její rodiny. Maximální výše činí 200.000 Kč, minimální 
výše je 100.000 Kč. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením 
OZP 

Nárok na průkaz má osoba starší 1 roku s tělesným, 
smyslovým nebo duševním postižením charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které 
podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo 
orientace.  

Doba platnosti průkazu je nejvýše 5 let u osob do 18 let 
věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku.  

PRŮKAZ TP 

Tento průkaz může získat osoba se středně těžkým 
funkčním postižením pohyblivosti (doma schopnost 
samostatné pohyblivosti, v exteriéru schopnost chůze se 
sníženým dosahem, problémy okolo překážek a na 
nerovném terénu) nebo orientace (doma schopnost 
spolehlivé orientace ale zhoršená schopnost orientace 
v exteriéru), včetně osob s poruchou autistického spektra.  

Držitel tohoto průkazu má nárok na: 

 vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních 
prostředcích, 

 přednost při osobním projednávání svých záležitostí. 

PRŮKAZ ZTP 

Tento průkaz může získat osoba s těžkým funkčním 
postižením pohyblivosti (doma schopnost samostatné 
pohyblivosti, v exteriéru schopnost chůze se značnými 
obtížemi a jen na krátké vzdálenosti) nebo orientace 
(doma schopnost spolehlivé orientace, v exteriéru 
značné obtíže), včetně osob s poruchou autistického 
spektra. 

Držitel tohoto průkazu má nárok na: 

 všechny výhody držitele průkazu TP a 
 bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní 

veřejné hromadné dopravy (tramvaj, trolejbus, 
autobus, metro), 

 slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 
slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy. 

PRŮKAZ ZTP/P 

Tento průkaz může získat osoba se zvlášť těžkým 
funkčním postižením nebo úplným postižením 
pohyblivosti (chůze se značnými obtížemi či úplná 
neschopnost chůze) nebo orientace s potřebou 
průvodce, včetně osob s poruchou autistického 
spektra.  

Držitel tohoto průkazu má nárok na: 

 všechny výhody držitele průkazu ZTP a 
 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. 

Rozhodování o příspěvcích 

Kompetence k rozhodování o těchto příspěvcích má 
Úřad práce České republiky a její krajské pobočky.  


