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Očekávání potomka je vždy krásnou událostí v životě rodiny. Nejvzácnější je, když nejsou žádné komplikace, a děťátko se 

vyvíjí dle „tabulek“ dětských pediatrů. Bohužel nastanou v životě situace, které pak většině rodičů změní život o 200 % a já 

bych se velice ráda podělila pomocí této příručky o mé poznatky, zkušenosti, zlepšováky za deset let, co pečuji o Štěpánka a 

snažím se shromažďovat veškeré informace nejen pro naši potřebu. 

Pevně věřím, že spousta z Vás najde alespoň pár potřebných informací, které budete moci využít i ve Vašem životě. 

Kde začít? 

Pokud zjistíte, že je něco v nepořádku, a vaše miminko se nevyvíjí tak, jak by mělo, je důležité si po konzultaci s dětským 

pediatrem domluvit návštěvu u dětského neurologa, který se bude snažit zjistit příčinu. Medicína je však všemocná a někdy 

se stane, že přesnou diagnózu mohou rodiče dostat až s odstupem několika let. 

Je velice zavádějící mluvit o jedné konkrétní nemoci, nicméně ať už se jedná o miminka předčasně narozená, děti postižené 

dětskou mozkovou obrnou, děti s opožděným psychomotorickým vývojem či hypotonií, nebo řadou dalších jiných diagnóz, je 

průběh léčby všech velmi podobný a důležité je začít co nejdříve. Pouze tehdy, můžete doufat, že se vaše ratolest alespoň po 

malých krůčcích posune vpřed. Pokud věříte, jde opravdu vše, vůle a chuť bojovat, stejně tak jako síla a odhodlání se nevzdat 

jsou však nejdůležitějšími faktory úspěchu. 

NÁZVY, SE KTERÝMI SE V PRVNÍM ROCE BUDETE ASI HODNĚ SETKÁVAT: 

MEZI první NÁZEV bezpochybně bude patřit tzv. VOJTOVA METODA. Vojtova metoda je soubor cvičebních technik, 

používaných k léčbě hybných poruch. Nazývá se též jako metoda reflexní lokomoce. Do prvního roku života je důležité 

cvičit co nejvíce, několikrát denně. Zatnout zuby, utřít slzy, potit krev a cvičit to se vám stane denním režimem, kdy tím 

opravdu dáte nejvíc svému potomkovi. NEVZDÁVEJTE TO A VYDRŽTE!!!  
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(více o této metodě na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojtova_metoda ) 

Další název, se kterým se můžete setkat, je tzv. Bobath metoda neboli Bobathův 

koncept. 

 

O této metodě se na internetu moc nepíše, veškeré podrobné informace většinou 

poskytují proškolení fyzioterapeuti, či terapeuti v lázních. (o dětských lázních 

bude zmíňka později). Co se týče Bobathova konceptu, mohu poskytnout pár 

cviců, se kterými jsme začínali my, a které nás posunuly o krok do předu. Více se 

dozvíte na Štěpánkových webových stránkách http://www.stepan-vanek.cz/par-cviku-z-bobathova-konceptu/ . 

 

Další možnou metodou, o které můžete slyšet je tzv. Feldenkraisova metoda  (my s ní nemáme žádné zkušenosti, ale spousta 

naších kamarádů z lázní ano. ) https://cs.wikipedia.org/wiki/Feldenkraisova_metoda 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojtova_metoda
http://www.stepan-vanek.cz/par-cviku-z-bobathova-konceptu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feldenkraisova_metoda
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LÉČEBNÁ REHABILITACE 

Obvykle se jedná o první etapu rehabilitace, která se zaměřuje na zmírnění následků 

zdravotního postižení a odstraňování funkčních poruch či postižení. 

Do léčebné rehabilitace se může zařadit téže i tzv. Ergoterapie – je určena dětem i 

dospělým s nejrůznějšími formami zdravotního postižení. Má nejen léčebný efekt, ale 

též resocializační. U malých dětí se může tato terapie označit jako léčba, pomocí 

hravých aktivit.(soustavné rozvíjení, zlepšování jemné a hrubé motoriky, pohybové 

koordinace, o dosažení maximální soběstačnosti aj.) 

                                                                          FYZIKÁLNÍ TERAPIE  

Mezi fyzikální terapie patří velká škála metod, které dopomáhají k celkovému zlepšení každého jednotlivce, řadí se 

mezi ně například: 

 Masáže (klasické, reflexní, podvodní) 

 Elektroléčba 

 Magnetoterapie (nedoporučuje se dětem s epileptickými záchvaty) 

 Léčba světlem (infračervené či ultrafialové záření) 

 Léčba laserem 

 Balneoterapie (termoterapie, parafín) 

 Vodoléčba (léčba pomocí rehabilitací, bazénů, perličkových koupelí,lázně) 

 Oxygenoterapie 
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                            OXYGENOTERAPIE 

Označení oxygenoterapie je  jedna z  léčebných procedur, která využívá příznivého 

působení kyslíku na lidský organismus. Pro většinu lidí představuje vdechování kyslíku 

naprostou přirozenou a běžnou záležitost, která je sice pro život nezbytná, ale málokdo za 

ní hledá hlubší význam. Oxygenoterapie je však velmi účinná léčebná metoda, která s sebou 

navíc nepřináší žádné škodlivé vedlejší účinky. 

Její podstatou je vdechování kyslíku ve vyšší koncentraci, než v jaké je přítomný ve 

vzduchu. Tím se zvýší rovněž koncentrace kyslíku v krvi, zrychluje se krevní oběh a více 

kyslíku se tedy dostává také do tkání. Protože kyslík je potřebný ke získávání energie při 

buněčném metabolismu, jeho nedostatek vede ke sníženému množství energie, poruchám 

paměti, snížení výkonnosti, zpomaleným reakcím, migrénám, či snížení kvality zraku a sluchu. 

         

         HIPOTERAPIE 

Využívá k léčebným účelům koně, a řadí se mezi komplexní rehabilitační metody, někdy označované jako 

hiporehabilitace. Za nás určitě doporučuji od útlého dětství podstupovat. V našem případě se Štěpánkovi velice 

zpevnily zádové svaly a opěrné reakce. Může indikovat odborné lékař, ale 

většinou je na rodičích si popřípadě hiporehabilitace ve svém okolí sehnat. 

Vede je vyškolený fyzioterapeut. 
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         HIPOREHABILITACE            

                         CENTRUM HIPOREHABILICE  MIRÁKL o.p.s.  

ADRESA:                                       WEB:                                E-MAIL:                                        TELEFON: 

BOHUSLAVICE 10    www.chmirakl.cz            heda.tomankova@chmirakl.cz      721 076 450 

588 56 TELČ  

HIPOREHABILITACE JUPITER z.s. 

 

MNÍŠECKÁ 23 , 252 30 ŘEVNICE  

                      WEB:                                E-MAIL:                                        TELEFON: 

                      www.hipojupiter.cz            info@hipojupiter.cz     776 614 704 

                                   CABALLINUS o.s. 

                 HLAVNÍ FYZIOTERAPEUTKA 

             Mgr.TEREZA HONCŮ (KOPECKÁ) 

                        777 971 907 

ADRESA:                                       WEB:                                E-MAIL:                                        TELEFON: 

U KLUBOVNY 911    www.caballinus.cz            tereza.honcu@caballinus.cz    234 380 325 

156 00 ZBRASLAV 

http://www.chmirakl.cz/
mailto:heda.tomankova@chmirakl.cz
http://www.hipojupiter.cz/
mailto:info@hipojupiter.cz
http://www.caballinus.cz/
mailto:tereza.honcu@caballinus.cz
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HIPOREHABILITACE BRNO                                     

OBEC MALCHOVICE, 666 03 MALCHOVICE 

     WEB:                                         E-MAIL:                                        TELEFON: 

                           www.hiporehabilitace.cz/kontakt       hiporehabilitacebrno@gmail.com          606 714 073 

 

                     ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST, z.s. 

ZEMĚDĚLSKÁ 1 

613 00 BRNO – SEVER - ČERNÁ POLE 

WEB:                                        E-MAIL:                                        TELEFON: 

    www.hiporehabilitace-cr.com       info@hiporehabilitace-cr.com                        604 244 852 

 

                                                      REKOMA s.r.o. HIPOREHABILITACE   

              BŘEZINY 197, 405 02  DĚČÍN XXVII - BŘEZINY 

      

WEB:                                     E-MAIL:                                        TELEFON: 

      www.rekoma.cz            hiporehabilitace@rekoma.cz         603 228 874 

  

http://www.hiporehabilitace.cz/kontakt
mailto:hiporehabilitacebrno@gmail.com
http://www.hiporehabilitace-cr.com/
mailto:info@hiporehabilitace-cr.com
http://www.rekoma.cz/
mailto:hiporehabilitace@rekoma.cz
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              OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HIPOREHABILITACE BANETA 

JANOV 61 

569 55 JANOV U LITOMĚŘIC 

WEB:                                 E-MAIL:                                          TELEFON: 

   www.baneta.cz             oshbaneta@seznam.cz                         607 606 172  

 

               HIPOREHABILITACE HILLARION STŘEDISKO 

                                    WHITE  HILL CHOTINĚVES, CHOTINĚVES 9, 411 45 ÚŠTĚK                        

  

WEB:                                 E-MAIL:                                          TELEFON: 

  www.hillarion.cz    info@hillarion.cz                                  604 338 628 

 

                 ISAR HIPOTERAPIE 

ŠÁRKA ŠMÍŠKOVÁ 

TVRDÍN 8, 418 04 BÍLINA 4 

WEB:                                   E-MAIL:                                                   TELEFON: 

      www.isar-hipoterapie.cz      sarka.smiskova@isar-hipoterapie.cz          602 137 843  

http://www.baneta.cz/
mailto:oshbaneta@seznam.cz
http://www.hillarion.cz/
mailto:info@hillarion.cz
http://www.isar-hipoterapie.cz/
mailto:sarka.smiskova@isar-hipoterapie.cz


 
~ 9 ~ 

 

                                SVÍTÁNÍ HIPOREHABILITACE 
SVÍTÁNÍ z.s. 

KADLICKÁ 20, 460 15 LIBEREC   

  WEB:                                               E-MAIL:                                      TELEFON: 

           www.svitani-hiporehabilitace.cz       svitani@-svitani-hiporehabilitace.cz                 735 221 859   

  

                               APOLENKA HIPOREHABILITACE 

APOLENKA z. s. 

BĚLOBRANSKÁ DUBINA 1080, 530 12 PARDUBICE 

WEB:                                   E-MAIL:                                         TELEFON: 

                   www.apolenka.org                  jolana.stepankova@apolenka.org                 775 114 618     

 MAJORÁNEK, Z. S. 

PROVOZOVNA: BOŽETICE – BEČOV 45, MILEVSKO 

 

 

WEB:                                   E-MAIL:                                         TELEFON: 

 www.majoranek.wbs.cz   hipoterapie.majoranek@seznam.cz      608 567 069    

   

http://www.svitani-hiporehabilitace.cz/
mailto:svitani@-svitani-hiporehabilitace.cz
http://www.apolenka.org/
mailto:jolana.stepankova@apolenka.org
http://www.majoranek.wbs.cz/
mailto:hipoterapie.majoranek@seznam.cz
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                                          CANISTERAPIE 
Léčebným „prostředkem“ terapie je pes, vycvičený k těmto účelům. Velice dobrý vliv to má na zlepšení 

psychické pohody, k prohřívání svalů u spastických dětí, komunikační dovednosti, pohybové schopnosti 

(například otvírání dlaně, pohlazení), či citové zrání u dětí. My canisterapii využíváme v rámci výuky ve 

speciální škole, ale není v dnešní době i dohledat soukromé canisterapeuty. 

                                    ARTETERAPIE 

Léčba pomocí výtvarných prostředků. 

                                 MUZIKOTERAPIE 

Léčba pomocí hudby. 

                              SNOEZELEN 

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí 

světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena 

zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou 

autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, 

pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. 

 

Léčebné terapie se většinou provádí v institucích k tomu určených, mohou jimi býti například lázně, rehabilitační centra, 

ozdravné léčebny aj. Zde uvádím základní výčet lázní, dětských léčeben, ozdravoven a neurorehabilitačních klinik , o kterých 

můžete v budoucnu slyšet:  
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DĚTSKÉ LÁZNĚ: 

JÁNSKÉ LÁZNĚ: 

SPECIALIZUJÍ SE:  

Ortopedické a nervové onemocnění obrny, obrn způsobených poruchou centrálního nebo periferního nervového systému, svalových dystrofií, po 

úrazech a ortopedických operacích, onkologické léčbě, poruchy látkové výměny žláz s vnitřní sekrecí, obezity,nemocí dýchacího ústrojí,  

ADRESA:                               WEB:                                E-MAIL:                                         TELEFON: 

Náměstí Svobody 272    www.janskelazne.com   info@janskelazne.com    499 860 603 

542 25 Janské Lázně  

 

LÁZNĚ BĚLOHRAD: 

SPECIALIZUJÍ SE:  

PROBLÉMY POHYBOVÉHO APARÁTU, GYNEKOLOGICKÝMI, KOŽNÍMI, NERVOVÝMI I ONKOLOGICKÝMI POTÍŽEMI, chronické a recidivující 

ekzémy včetně atopického, stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech, rekonvalescenci,  regeneraci organismu po onkologické terapii, 

odstranění bolestivých příznaků stabilizace vady pohybového aparátu 

ADRESA:     WEB:     E-MAIL:      TELEFON: 

Lázně Bělohrad a.s    www.lazneprodeti.cz    info@lazneprodeti.cz     493 767 380 

Rašínova 152, 507 81 Lázně Bělohrad 

http://www.janskelazne.com/
mailto:info@janskelazne.com
http://www.lazneprodeti.cz/
mailto:info@lazneprodeti.cz
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LÁZNĚ BLUDOV: 

SPECIALIZUJÍ SE:  

NA PROBLÉMATIKU OBÉZITY 

MAJÍ SKVĚLÉ VÝSLEDKY 

ADRESA:      WEB:     E-MAIL:           TELEFON: 

LÁZEŇSKÁ 572             www.lazne-bludov.cz    recepce@laznebludov.cz   583 301 211 

789 61 BLUDOV              602 302 554 

 

LÁZNĚ LUHAČOVICE 

SPECIALIZUJÍ SE:  

ALERGIE, ASTMA 

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

LÁZNĚ LUHAČOVICE           www.lazneluhacovice.cz   inf@lazneluhacovice.cz  577 682 111 

LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ 436 734 645 380 

763 26 LUHAČOVICE 

 

http://www.lazne-bludov.cz/
mailto:recepce@laznebludov.cz
http://www.lazneluhacovice.cz/
mailto:inf@lazneluhacovice.cz


 
~ 13 ~ 

 

LÁZNĚ KYNŽVART 

SPECIALIZUJÍ SE:  

LÉČBA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ, KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ, NEMOCI LEDVIN A MOČOVÝCH CEST, TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ, LÉČBA OBEZITY, 

POHYBOVÉHO APARÁTU 

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:       TELEFON: 

LÁZNĚ KYNŽVART    www.lazne-kynzvart.cz  recepce@lazne-kynzvart.cz     354 672 111  

LÁZEŇSKÁ 295 

354 91 LÁZNĚ KYNŽVART 

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY 

SPECIALIZUJÍ SE:  

NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU, NEMOCI NERVOVÉ, NEMOCI KOŽNÍ, ONKOLOGICKÉ NEMOCI 

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY   www.lazne-losiny.cz   info@lazne-losiny.cz   583 394 311 

LÁZEŇSKÁ 323 

788 15 VELKÉ LOSINY 

 

 

http://www.lazne-kynzvart.cz/
mailto:recepce@lazne-kynzvart.cz
http://www.lazne-losiny.cz/
mailto:info@lazne-losiny.cz
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PRIESSNITZOVY LÁZNĚ JESENÍKY 

SPECIALIZUJÍ SE:  

ONKOLOGICKÉ NEMOCI, NEMOCI KOŽNÍ, DUŠEVNÍ PORUCHY, NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ, NEMOCI Z PORUCH LÁTKOVÉ VÝMĚNY  

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

PRIESSNITZOVY LÁZNĚ   www.priessnitz.cz    rezervace@priessnitz.cz  584 491 111 

PRIESSNITZOVA 12/299, 790 03 JESENÍK 

KARLOVA STUDÁNKA 

SPECIALIZUJÍ SE:  

ASTMA, ALERGIE, NA POTÍŽE S DÝCHÁNÍM, NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU, SDREČNĚ-CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ, NEMOCI DIABETES 

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

KARLOVA STUDÁNKA 6, 793 24   www.horskelazne.cz   podatelna@horskelazne.cz 554 798 242 

  LÁZNĚ PODĚBRADY 

SPECIALIZUJÍ SE:  

NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ, NEMOCI NERVOVÉ, NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU 

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

Nám. T.G.M 482/II, PODĚBRADY  www.detska-lecebna.cz   info@detska-lecebna.cz   325 613 965 

 

http://www.priessnitz.cz/
mailto:rezervace@priessnitz.cz
http://www.horskelazne.cz/
mailto:podatelna@horskelazne.cz
http://www.detska-lecebna.cz/
mailto:info@detska-lecebna.cz
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LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH 

SPECIALIZUJÍ SE:  

NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU, NEMOCI NERVOVÉ, NEMOCI Z PORUCHY VYMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ Z VNITŘNÍ SEKRECÍ 

PRO DĚTSKÉ KLIENTY JSOU K DISPOZICI NOVÉ LÁZNĚ – 417 977 703,  KAMENNÉ LÁZNĚ 417 977 500  

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH, A.S.  www.lazneteplice.cz   info@lazneteplice.cz   417 977 500 

MLÝNSKÁ 253 

415 01 TEPLICE 

LÁZNĚ LIPOVÁ 

SPECIALIZUJÍ SE:  

NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ, NEMOCI KOŽNÍ, DUŠEVNÍ PORUCHY 

ADRESA:      WEB:      E-MAIL:    TELEFON: 

DOLNÍ LIPOVÁ    www.lazne-lipova.cz   recepce@lazne-lipova.cz 584 421 271 

790 61 LÁZNĚ LIPOVÁ 

 

 

 

http://www.lazneteplice.cz/
mailto:info@lazneteplice.cz
http://www.lazne-lipova.cz/
mailto:recepce@lazne-lipova.cz
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SANATORIUM KLIMKOVICE 

SPECIALIZUJÍ SE:  

NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ, NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU, NEMOCI KOŽNÍ, NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ, KOŽNÍ 

ADRESA:      WEB:      E.MAIL:    TELEFON: 

SANATORIUM KLIMKOVICE   www.sanatoria-klimkovice.cz  info@sanklim.cz   

HÝLOV 24 

742 84 KLIMKOVICE 

DĚTSKÉ LÉČEBNY: 

HEMZOVA LÉČEBNA – LUŽE –KOŠUMBERK (www.hemzova-lecebna.cz ) 

-NEMOCI ENDOKRINNÍ, NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY, NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, NEMOCI KOSTERNÍ A POJIVOVÉ TKÁNĚ  

DĚTSKÁ ODBORNÁ LÉČEBNA CH. G. MASARYKOVÉ BUKOVANY (www.lecebnabukovany.cz)  

NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ,PORUCHY MECHANISMU A IMUNITY, PORUCHY KŮŽE, DÝCHACÍ SOUSTAVY 

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA ŘÍČANY (www.olivovna.cz ) 

ATOPICKÝ EKZÉM, DÝCHACÍ A POHYBOVÉ ÚSTROJÍ, LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY, REFLUXNÍ PORUCHA JÍCNU 

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV METYLOVICE (www.olum.cz ) 

DÝCHACÍ , POHYBOVÉ ÚSTROJÍ, OBEZITA, NADVÁHA, NEUROLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ  

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/
mailto:info@sanklim.cz
http://www.hemzova-lecebna.cz/
http://www.lecebnabukovany.cz/
http://www.olivovna.cz/
http://www.olum.cz/
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DĚTSKÁ LÉČEBNA BOSKOVICE (www.detskelecebny.cz/boskovice ) 

NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY, NEMOCI SVALOVÉ, KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ 

 

DĚTSKÁ LÉČEBNA OSTROV U MACOCHY (www.detskelecebny.cz/ostrov ) 

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, ATOPICKÝ EKZÉM, OSLABENÍ IMUNITY  

 

DĚTSKÁ LÉČEBNA KŘETÍN (www.detskelecebny.cz/kretin ) 

NEMOCI ENDOKRINNÍ, CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST, LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY, NEMOCI VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK 

 

LÉČEBNA ZRAKOVÝCH VAD DVŮR KRÁLOVÉ (www.ocnilecebna.cz ) 

NEMOCI ZRAKOVÝCH VAD 

LÉČEBNA RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ CVIKOV (www.lrncvikov.cz ) 

LÉČBA RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ 

SANATORIUM EDEL , ZLATÉ HORY (www.speleoterapie.cz ) 

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY 

 

http://www.detskelecebny.cz/boskovice
http://www.detskelecebny.cz/ostrov
http://www.detskelecebny.cz/kretin
http://www.ocnilecebna.cz/
http://www.lrncvikov.cz/
http://www.speleoterapie.cz/
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DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY: 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA OPOŘANY ( WWW.RODICEPRIDPL.SWEB.CZ/LECEBNA ) 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE VELKÁ BÍTEŠ (WWW.DPN-VELKABITES.CZ ) 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE (WWW.BOHNICE.CZ/LECBA/DETSKA-PSYCHIATRIE ) 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK (WWW.PLSTBK.CZ/DETSKE-ODDELENI) 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD (WWW.PLHB.CZ ) 

 

Dětští pacienti mají nárok na lázeňskou léčbu i dvakrát do roka, důležité v tomto ohledu je mít rozestup 6 měsíců od podání 

žádosti na pojišťovně ( nikoliv od pobytu).  

 Lázně vypisuje dětský pediatr na doporučení neurologa. 

 Může se stát, že některé pojišťovny uznávají a proplácí pobyt jen 1x ročně (u VZP jdou určitě 2x) – na jakékoli pojišťovně 

Vám tuto informaci sdělí. 

Mimo lázeňskou léčbu mohou rodiče se svými dětmi absolvovat neurorehabilitační pobyty na soukromých klinikách, které 

bohužel nejsou hrazeny z veřejného zdravotní pojištění.  Je proto nezbytné, aby se rodiče snažili sehnat potřebné finanční 

prostředky k jejich realizaci.  O možnosti získávání finančních prostředků na potřebné terapie, bude zmíňka později. 

 

http://www.rodicepridpl.sweb.cz/LECEBNA
http://www.dpn-velkabites.cz/
http://www.bohnice.cz/LECBA/DETSKA-PSYCHIATRIE
http://www.plstbk.cz/DETSKE-ODDELENI
http://www.plhb.cz/
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NEJZNÁMĚJŠÍ NEUROREHABILITACE V ČESKÉ REPUBLICE A NA 

SLOVENSKU: 

(VZHLEDEM K TOMU, ŽE ZA 10 LET MÁM JIŽ PÁR DOBRÝCH PŘÁTEL, POKUSÍM SE JE OSLOVIT, ABY SE PODĚLILI 

S HODNOCENÍM NEUROKLINIK, KAM SE SVÝMI DĚTMI DOCHÁZÍ)  

 

ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o. 

WEB:                         E-MAIL:                 TELEFON: 

www.atc.lite                 info@atc.lite              731 16 66 16  RECEPCE 

                                                   731 16 11 16  KOORDINÁTORKA       

ADRESA:                                

PROVOZOVNA PRAHA: 

 U NÁKLADOVÉHO  NÁDRAŽÍ  3147/8A 

 130 00    PRAHA  (VCHOD DO BUDOVY N2, 1. PATRO) 

 PROVOZOVNA HRADEC KRÁLOVÉ :          PROVOZOVNA ČESKÉ BUDĚJOVICE: 

 BRATŘÍ  ŠTEFÁNŮ  895/1                               ČESKÉ VRBNÉ  2403 

  500 03    HRADEC KRÁLOVÉ                           370 11   ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  

http://www.atc.lite/
mailto:info@atc.lite
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CENTRUM HÁJEK Z.Ú. 

 

                          

 

 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 
CENTRUM HÁJEK, z. ú.    www.centrumhajek.cz        sikovalenka@centrumhajek.eu     602 692 763 

Šťáhlavice 158 , 323 03 NEZVĚSTICE                                602 432 716 

CENTRUM ARPIDA 

ARPIDA CENTRUM PRO REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, z.ú.    

U Hvízdala 1402/9 

370 11 České Budějovice 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

www.arpida.cz   info@arpida.cz       385 777 011 

sekretariát:  p. Zora Palčisková      palciskovaz@arpida.cz      385 777 012 

http://www.centrumhajek.cz/
mailto:sikovalenka@centrumhajek.eu
http://www.arpida.cz/
mailto:info@arpida.cz
mailto:palciskovaz@arpida.cz
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                              SAREMA LIBEREC s. r. o.                    

Léčebné rehabilitace a neurorehabilitace 

Liberec – ordinace Pošta 

Nám. Edvarda Beneše 559/28 

 

                           WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 
                           www.sarema.cz        sarema@sarema.cz       777 104 652 

      Liberec – Jedličkův ústav 

      Lužická 970, 460 01 – Liberec – Staré Město 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

www.sarema.cz        sarema@sarema.cz     777 104 635 

      pobočka Brno 

      Šujanovo nám. 302/3 , Brno – Střed 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

 www.sarema.cz              danielova@sarema.cz        777 104 276 

 

http://www.sarema.cz/
mailto:sarema@sarema.cz
http://www.sarema.cz/
mailto:sarema@sarema.cz
http://www.sarema.cz/
mailto:danielova@sarema.cz
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                    REHABILITAČNÍ CENTRUM JITROCEL 

                                         JITROCEL REHABILITAČNÍ CENTRUM 

Mozartova 1175/43B, 779 00 Olomouc 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

                                   www.jitrocel.cz         recepce@jitrocel.cz       735 171 100 

                  SANATORIA KLIMKOVICE 

SANATORIA KLIMKOVICE 

                                                              Hýlov 24, 742 83 Klimkovice 

WEB:                                                                       E-MAIL:                             TELEFON: 

www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/neurorehabilitace                       recepce@sanklim.cz            556 422 111 

CENTRUM SPIRÁLA 

Vitošská 3412/5, 143 00 Praha 4 – Modřany 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

Renata Vodičková DiS www.centrumspirala.cz                 info@centrumspirala.cz      603 168 220 

 

 

http://www.jitrocel.cz/
mailto:recepce@jitrocel.cz
http://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/neurorehabilitace
mailto:recepce@sanklim.cz
http://www.centrumspirala.cz/
mailto:info@centrumspirala.cz
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                      NEUROREHABILITAČNÍ KLINIKA AXON 

KLINIKA 1      KLINIKA 2 

Marie Cibulkové 879/11    Marie Cibulkové 1625/15 

      140 00 Praha 4 – Nusle      140 00 Praha 4 – Nusle 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

      www.neuroaxon.cz      info@neuroaxon.cz                       720 981 829 

klinika 1 – recepce 601 580 722        klinika 2 – recepce 606 078 878     koordinátor terapii  koordinátor@neuroaxon.cz 

 

                    ARCADA NEUROMEDICAL CENTER 

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČC DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM, z. s. 

Pobočka Ostrava          Pobočka Hranice  

Sokolovská 6062, 708 00 Ostrava – Poruba       Kropáčkova 608, 753 01 Hranice 

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 

 Ostrava    www.arcada-center.com        info@arcada-center.com      773 988 027 

 Hranice               hranice@arcada-center.com        601 001 545  

 

http://www.neuroaxon.cz/
mailto:info@neuroaxon.cz
mailto:koordinátor@neuroaxon.cz
http://www.arcada-center.com/
mailto:info@arcada-center.com
mailto:hranice@arcada-center.com
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NEUROREHABILITACE SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 

                              ADELI MEDICAL CENTER 

                                   HLBOKÁ 4794/45, 921 01 PIEŠŤANY , SLOVENSKO  

WEB:                                E-MAIL:                             TELEFON: 
              https://cz.adelicenter.eu/   -   + 421 337 915 900 

             

 

               RENONA REHABILITAČNÍ CENTRUM 

RENONA REHABILITATION s. r. o. 

Nová 842/95 

919 25 Šúrovice, Slovensko 

WEB:                                E-MAIL:                                   TELEFON: 

      www.renona-rehabilitation.com        info@renona-rehabilitation.com                + 421 948 380 382 

                                 + 421 335 936 453 

 

 

 

 

https://cz.adelicenter.eu/
http://www.renona-rehabilitation.com/
mailto:info@renona-rehabilitation.com
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Dále se můžete v průběhu života s postižením setkat i se spoustou odlehčovacích služeb či rehabilitačních center, kterých je 

nespočetné množství a proto uvedu jen ty nejznámější, se kterými my osobně vlastní zkušenost nemáme, ale naši přátelé 

z lázní ano, a velice rádi se o tyto zkušenosti podělí prostřednictvím tohoto průvodce. 

Mezi nejznámější rehabilitační centra se řadí například: 

CENTRUM PARAPLE o.p.s. /centrum sociální péče Praha/ 

Poslání: 

Pomáhat lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území ČR. 

Podporovat klienty v jejich seberealizaci krátce po úraze i v průběhu dalšího života. 

Hlavní služba: 

 Pobytová sociální rehabilitace 

 Komplexně propracovaný systém péče  

 Třítýdenní cykly (kapacita jednoho cyklu je 20 osob) 

ADRESA:                              WEB:                         E-MAIL:                     TELEFON: 
 CENTRUM PARAPLE,o.p.s.  www.paraple.cz   paraple@paraple.cz           274 771 478  

 Ovčárská 471/1b 

 108 00  Praha 10 – Malešice 

 

 

http://www.paraple.cz/
mailto:paraple@paraple.cz
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LENTILKA – DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 

Pro děti nabízejí: 

 Fyzioterapie, logopeidie, ergoterapie, psychologie, pedagogicko výchovnou péči, speciálně pedagogickou péči 

 Ošetřovatelskou péči 

- Pro děti s postižením, poruchami komunikace i PAS, děti s cukrovkou i děti zdravé 

- Zdravotnickou péči hradí pojišťovny (na doporučení odborných lékařů) 

- Rehabilitační služby  pro širokou veřejnost dětem do 18 let 

ADRESA:                              WEB:                         E-MAIL:                     TELEFON: 
Lentilka – DRC, Prodloužená 278 www.drclentilka.cz  belkova@drclentilka.cz        733 724 538 , 466 009 430 

530 09 Pardubice 

           KRUH ZNOJMO, p. o.  (centrum zdravotních služeb pro děti) 

  

 Poskytuje pediatrickou, neurologickou, léčebně rehabilitační,          psychologickou, výchovnou a sociální péči ohroženým 

a postiženým dětem a jejich rodinám 

 Lůžková péče pro děti od 0 – 15 let 

 Stacionární a ambulantní péče od 0 – 19 let 

Veškerá zdravotní péče poskytovaná dětem je hrazena z rozpočtu KRUH ZNOJMO. 

ADRESA:                                 WEB:                         E-MAIL:                     TELEFON: 
KRUH ZNOJMO      www.kruhznojmo.cz  kruh@znojmo.cz             515 225 151/kl. (viz web) 

CENTRUM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO DĚTI p. o., 669 02 Znojmo, U Mládeže 10 

http://www.drclentilka.cz/
mailto:belkova@drclentilka.cz
http://www.kruhznojmo.cz/
mailto:kruh@znojmo.cz
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   DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ ZVONEK 

 Zajišťují specializovanou denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky denní formou 

 Léčebná 

 Rehabilitační 

 Výchovná a vzdělávací péče 

 Ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, ortopický výcvik, plavání, hipoterapie 

Ambulantní služby pro dětské klienty od 0 – 18 let 

ADRESA:                                WEB:                         E-MAIL:                     TELEFON: 
DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ ZVONEK www.zvonek-kladno.cz   drs.kladno@tiscali.cz           602 457 745 

 

Pokud se v paměti poohlédnu zpět, tak si vzpomínám na svůj pocit zoufalství a beznaděje, kdy jsem neměla ani ponětí, co vše nás bude ještě čekat. 

Stále jsem v koutku duše věřila a doufala, že je to jen zlý sen, ze kterého se jen probudím, neboť je přeci nereálné zvládnout být vším (matkou, 

terapeutem, pediatrem, masérem, psychologem apod) v jedné osobě a ještě bez zkušeností. Jednoho dne jsem šla se Štěpánkem na prohlídku a naše 

pediatrička mi dala do ruky letáček Rané péče, ať se nebojím je zkontaktovat, že mi poradí a ukáží správný směr, kterým se dát. V hlavě jsem měla 

plno otázek a otazníků, typu „proč já“, „co jsem komu udělala?“ a nebyla jsem připravena na situaci se s tím vším svěřovat další osobě. Nebyl to pocit 

studu, nikdy jsem se ani za jedno ze svých dětí nestyděla a stydět ani nemusím, ba naopak, všichni i včetně Štěpánka, ze mě dělají tu nejšťastnější 

mámu. Jednoho dne jsem posbírala síly, a odhodlaně zavolala na linku pomoci, kde se mě ihned ujali a vysvětlili následující kroky, jak vše bude 

následovat. Malé obavy jsme měli, předci jen, nové lidi, neznalost, otvírat se s něčím, o čem sami občas nic nevíme, a pořad se ve mně pral pocit, že 

jsem tam zavolala. V moment, kdy nás čekala první schůzka s poradkyní, to ze mě spadlo. Přijela mladá, příjemná, žena, plná energie, úsměvu a hlavně 

odhodlání nám pomoci, a já měla poprvé pocit, že mi někdo rozumí, že to co se odehrává v mé mysli nejsou hloupé otazníky, jen věci, se kterými se 

člověk běžně nesetká, nebo naopak je bere jako úplně běžnou věc. Naše poradkyně Martina byla pro nás i s celým týmem anděly, co si nás vzali pod svá 

ochranná křídla a my měli v případě potřeby, kam se obrátit. Středisek pro ranou péči je velice mnoho a tak uvedu ty nejznámější.                    

NEBOJTE SE SVĚŘIT 😊 

http://www.zvonek-kladno.cz/
mailto:drs.kladno@tiscali.cz
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                     SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI z. s. 

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve 

kterých se narodilo dítě s postižením. 

Posláním SPRP: 

Rodinám dětí s opožděným vývojem nebo s postižením poskytuje podporu a pomoc, aby svůj život lépe zvládly. 

Cíle SPRP: 

 Zajištění dostatečné podpory pro rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí. 

 Rodiče (pečující osoby) dětí mají včas informace, podporu a odbornou pomoc 

 Rodiče se cítí kompletní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením 

 Respektování individuálních potřeb dítěte, kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny 

 Jednat s klientem v každé situaci 

Pobočky: 

Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava, Karlovy Vary  

ADRESA:                                WEB:                         E-MAIL:                     TELEFON: 

Společnost pro Ranou péči, z.s.  www.ranapece.cz  centrum@ranapece.cz  777 234 036 

Klimentská 2, 110 00 Praha 1                   224 826 858 

 

http://www.ranapece.cz/
mailto:centrum@ranapece.cz
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                                   RANÁ PÉČE EDA 

Poskytují odbornou pomoc, podporu a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo 

kombinovaným postižením, ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů. 

 

 Provádí posouzení zrakových funkcí a navrhují zrakovou stimulaci 

 Věnují se rodinám se zrakovým či kombinovaným postižením v raném věku /od 0 do 7 let/ 

 Podporují terénní služby přímo v rodinách v jejich přirozeném prostředí 

 Pomáhají rozvíjet dovednosti dětí pomocí hry 

Ranou péči od EDY mohou využívat rodiče či pečující o děti se zrakovým či kombinovaným postižením a to s bydlištěm na 

území: 

 Hlavního města Prahy 

 Středočeského kraje 

 Ústeckého kraje (kromě okresů Děčín, Rumburk a Varnsdorf) 

 Pardubického kraje 

ADRESA:                                WEB:                         E-MAIL:                     TELEFON: 

EDA cz, z. ú.      www.eda.cz   info@eda.cz       224 826 860, 724 400 820 
      Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov 

 

http://www.eda.cz/
mailto:info@eda.cz
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            LINKA EDA 
    

 

 Je určena všem pečujícím, kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením 

 

Nabízí: 

 

 Podporu a provázení v aktuální životní situaci. 

 Bezpečný prostor pro sdílení prožitků , o kterých se těžko 

mluví. 

 Pomoc při hledání možných východisek z aktuální krize. 

 Základní sociálně-právní poradenství a kontakty na navazující 

služby. 

 Bezplatnou, anonymní, celorepublikovou službu. 
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      SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM EDA, z. ú. 

Podporují dětí, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, a 

další pedagogické či odborné pracovníky. 

Nabídka služeb SPC EDA, z.ú. je určena pro klienty ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let. 

Poskytují: 

 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 

 KOMPLEXNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ 

 TERÉNNÍ NÁVŠTĚVY 

 AMBULANTNÍ SLUŽBY 

 VÝUKA ČTENÍ A PSANÍ BRAILOVA PÍSMA 

 GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ 

 SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU VHODNÉ ŠKOLY 

 PORADENSTVÍ PŘI VÝBĚRU VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 SOCIÁLNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ aj. 

Adresa pro administraci:  Kontaktní adresa: 

SPC EDA, z.ú.  SPC EDA, z.ú. 

Táborská 458, 256 01 Benešov  Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov                                                             

TEL: 724 400 827 , EMAIL: spc@eda.cz  

mailto:spc@eda.cz
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                            RANÁ PÉČE DIAKONIE 

 Provázíme rodiny v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. Pomáháme rodinám 

nalézt vnitřní zdroje, které jim umožňují vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co největší míře zachovat 

dosavadní způsob života. 

 POMÁHAJÍ S OPOŽDĚNÍM PSYCHOMOTORICKÝM VÝVOJEM 

 S OROŽENÍM VÝVOJE 

 S MENTÁLNÍM, POHYBOVÝM NEBO KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

 S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

 

JEZDÍME DO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA 

DO STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

DO ÚSTECKÉHO KRAJE 

DO PLZEŇSKÉHO KRAJE 

Pokud nepatříte do naší cílové skupiny nebo bydlíte v jiném kraji, najděte si jinou ranou péči : ranapece.casnapomocdetem.cz  

ADRESA:                                WEB:                               E-MAIL:                        TELEFON: 

Diakonie ČCE – Středisko Praha                     https://rana-pece.site/              info@rana-pece.cz            235 518 392 

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13 Stodůlky 

https://rana-pece.site/
mailto:info@rana-pece.cz
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                          RANÁ PÉČE MOTÝL 

Raná péče je sociální služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let. Poskytujeme ji rodinám s dětmi se 

zdravotním postižením nebo s podezřením na odchylku od běžného vývoje (tedy i v případě, že ještě 

není určena žádná diagnóza a rodiče teprve začínají řešit, jako odborníky vyhledat, apod.). Každá 

rodina, která vstoupí do rané péče, získá svého poradce. Poradci mají zkušenosti v oblasti fyzioterapie, speciální pedagogiky a 

sociální problematiky, navštěvují rodinu v jejím přirozeném prostředí, tj. doma, jednou za měsíc. Rodina ale může využít i 

ambulantní místnost přímo v organizaci. Služba je poskytována zdarma. Za rodinami vyjíždíme po celém Plzeňském kraji. 

 

 PODPORUJÍ : 

- rodiny s dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením 

-  rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 

- rodiny s dětmi s opožděným psychomotorickým vývojem, s dětmi s podezřením na odchylky od běžného vývoje nebo s 

dětmi s ohroženým vývojem (nízká porodní váha, komplikovaný porod, úrazy apod.) 

- nejčastěji se setkáváme s diagnózami DMO, Downův syndrom, poruchy autistického spektra, glykogenóza, ... 

 

- ADRESA:                               WEB:                               E-MAIL:                        TELEFON: 

Motýl, z.ú.                                          www.motýl-plzen.cz              motyl.plzen@centrum.cz     774 855 133 

Žlutická 2, 323 00 Plzeň  

 

http://www.motýl-plzen.cz/
mailto:motyl.plzen@centrum.cz
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     RANÁ PÉČE KUK 

Poslání 

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či 

jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a 

schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům 

vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. 

Cíle 

 Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče. 

 Rodina je o službách včas informována. 

 Rodina získá veškeré dostupné informace:  

o o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen; 

o o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek); 

o o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.); 

o o kontaktech na odborníky. 

 Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte. 

 Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností. 

 Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně. 

ADRESA:                         WEB:                               E-MAIL:                        TELEFON: 

Raná péče KUK, z.s.   www.ranapecekuk.eu        plzen@ranapece.eu   724 400 815 

Tomanova 5, 301 01 Plzeň 

http://www.ranapecekuk.eu/
mailto:plzen@ranapece.eu
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                     TAMTAM – CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH 

        Podporují rodiny s dětmi se sluchovým postižením, aby mohly žít běžným způsobem života. 

 

 Poskytují odborné sociální a poradenské služby v celé ČR, snaží se o jejich kvalitu a trvají rozvoj. 

 Hledají vhodná řešení pro kritická místa v systému péče o děti se sluchovým postižením. 

 Cíleně ovlivňují celospolečenský pohled na problematiku sluchového postižení. 

 Raná péče Čechy 

 Raná péče Morava a Slezsko  

 Sociálně aktivizační služby 

 Odborné sociální poradenství 

 Informační a vzdělávací služby 

   ADRESA :                                             WEB:                               E-MAIL:                        TELEFON: 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. o.         www.tamtam.cz                 detskysluch@tamtam.cz               235 517 313     

Hábová 1571/22 

155 00 Praha 5 - Stodůlky  

LINKA PRVNÍHO KONTAKTU 

Mgr. Sabina Klegová, Tel: 605 100 400             email: poradna@tamtam.cz  

http://www.tamtam.cz/
mailto:detskysluch@tamtam.cz
mailto:poradna@tamtam.cz
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NAUTIS NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, z.ú. 

 

Nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem 

s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. 

 Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje Nautis lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, 

užívali si života i pracovali. 

 Aby mohli být co nejvíce samostatní, a co nejméně osamělí. 

 Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život. 

 

ADRESA:                                          WEB:                          E-MAIL:                        TELEFON: 

  

Národní ústav pro autismus, z.ú.                     www.nautis.cz     poradna@nautis.cz  778 402 641 

Sídlo: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 – ŘEPY 

Kontaktní adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 

Nejen díky Rané péči, ale též od svých pediatrů či neurologů budete odkázáni se obrátit na úřad práce, kde si budete moci 

vyřídit jednotlivé příspěvky, na které máte nárok jako osoba pečující  o osobu blízkou. Mnohdy ani spousta rodin neví, na co 

všechno se to může vztahovat, tak se pokusím nejzákladnější potřebné informace uvést  v této příručce včetně výhod pro 

postižené, které z toho vyplývají. 

 

http://www.nautis.cz/
mailto:poradna@nautis.cz
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LEGISLATIVA - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE (PEČUJÍCÍ OSOBY) 

                 PŘÍSPĚVKY A VÝHODY PRO POSTIŽENÉ 

                 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 

 1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST 

 2. OBECNÉ INFORMACE 

 3. VZNIK NÁROKU 

 4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 
 

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST    

Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládám péči o svou osobu a jsem závislý na pomoci jiné osoby. 

2. OBECNÉ INFORMACE 

Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních 

služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. 

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#zivotni-udalost
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#obecne-informace
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#vznik-naroku
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#zpusoby-podani
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#zivotni-udalost
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Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách) 

a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vyhláška č. 505/2006 Sb.).  

Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1 zákona o sociálních službách, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 

téhož zákona, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 téhož zákona nebo poskytovatel 

sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 téhož zákona, nebo dětský domov anebo 

speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního 

právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.  Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. 

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: 

1. mobilita, schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze 

2. orientace       - schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu 

3. komunikace   - schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem 

4. stravování     - schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim 

5. oblékání a obouvání   - schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout 

6. tělesná hygiena   -   schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další 

7. výkon fyziologické potřeby   - schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu 

8. péče o zdraví    -   schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu) 

9. osobní aktivity   -    schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli) 

10. a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). 
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(u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další 

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

§ 11 

1. Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo 

dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 

2. 13 900 Kč v ostatních případech. 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 

1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo 

dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 

2. 19200 Kč v ostatních případech. 

2. Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

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

b) 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
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c) jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo 

dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 

2. 12 800 Kč v ostatních případech. 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 

1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo 

dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 

2. 19200 Kč v ostatních případech. 

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR. 

3. VZNIK NÁROKU 

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. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu 

základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat. 

ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou 

k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře). Žádost se podává na 

kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. 

Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, 

při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu 

práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti 
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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 pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni 

závislosti či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím 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 Úřadu práce, 

která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo 

poštovním poukazem. 

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. 

Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty. 

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušný úřad. 

PODÁNÍ FORMULÁŘE V LISTINNÉ PODOBĚ NA PŘÍSLUŠNÉ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE ČR 

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat. 

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění. 

Elektronické formuláře naleznete: /web/cz/formulare#oblast-davek_prispevek-na-peci  

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky 

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek_prispevek-na-peci
https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky
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    PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU:  

 
představuje opakující se nárokovou dávku, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením, aby jim 

kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Dávka náleží osobě se zdravotním postižením, které vznikají 

v souvislosti s nutnou dopravou za daný kalendářní měsíc náklady. 

 

 

Výše příspěvku na mobilitu je pouhých 550,–Kč měsíčně, ale na druhou stranu podmínky pro jeho získání nejsou nikterak přísné (viz. 

níže).  

 

  PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU: je určen osobě starší 1 roku, která: 

 

 je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2020, 

 se v daném kalendářním měsíci opakovaně za úhradu někam dopravovala nebo byla za úhradu dopravována. 

 

Nesmí se však jednak o člověka, kterému jsou poskytované pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov 

pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo zdravotnické zařízení ústavní péče). Nárok na výplatu se netýká také kalendářního 

měsíce, po jehož celou dobu byl daný člověk hospitalizován. 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKA NA MOBILITU 

Nárok na příspěvek na mobilitu vzniká tomu, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, 

pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň: 

 má na území České republiky trvalý pobyt, 
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 má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu, 

 je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální 

charta, 

 je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, pokud mu 

nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

 je rodinným příslušníkem občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 

3 měsíce, pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

 je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na 

území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU 

Výše příspěvku činí 550,– Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí zpětně, ale je možné požádat o sdruženou výplatu příspěvku za poslední tři 

měsíce. 
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PRŮKAZ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

                  Přiznání průkazu OZP 

 

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST 

2. OBECNÉ INFORMACE 

3. VZNIK NÁROKU 

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST 

Jsem občan se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra).  

2. OBECNÉ INFORMACE 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho 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. Dlouhodobě nepřízn ivý zdravotní stav se posuzuje podle § 

9 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů. 

https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp#zivotni-udalost
https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp#zivotni-udalost
https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp#obecne-informace
https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp#vznik-naroku
https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp#zpusoby-podani
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1. 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. 

2. 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.  

3. 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 pohyblivost i 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.  

Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou. 
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(Zdroj: Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, část první hlava V § 34). 

3. VZNIK NÁROKU 

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.  

ŘÍZENÍ O PRŮKAZU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu 

předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu p ráce nebo 

na Portálu v sekci Formuláře. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého 

pobytu žadatele o příspěvek. 

Po podání žádosti zašle krajská pobočka Úřadu práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení  žádost o 

posouzení zdravotního stavu osoby. 

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se průkaz přiznává či nikoliv. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o 

odvolání pak rozhoduje MPSV. 

Krajská pobočka Úřadu práce po předložení fotografie a zaplacení správního poplatku vydá průkaz osoby se zdravotním 

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

orientace pro jednotlivé typy průkazů. 

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) 
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 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. 

Komunikacích,zákon o dani z nemovitosti. 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. 
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POZOR: 

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.  

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo 

odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními 

daty.Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.  

PODÁNÍ FORMULÁŘE V LISTINNÉ PODOBĚ NA PŘÍSLUŠNÉ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE ČR 

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.  

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.  

Elektronické formuláře naleznete: /web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim . 

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim
https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky
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PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO OSOBY ZP 

KOMU JE URČEN 

 

Držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě 

přepravováni. 

Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) 

2.nebo 3.stupně, tj. s označením ZTP nebo ZTP/P. 

Pokud někdo potřebuje parkovací průkaz do auta, ale není držitelem ZTP nebo ZTP/P, musí nejdřív podat Žádost o přiznání 

průkazu OZP a současně žádost o tzv. příspěvek na mobilitu na úřadu práce dle trvalého bydliště. V této věci úřad obvykle 

rozhodne za 4-6 kalendářních měsíců. 

o přiznání určitého stupně průkazu OZP rozhodne výhradně posudkový lékař. Je-li ZTP nebo ZTP/P ze zdravotního stavu 

přiznáno, je nutné počkat na rozhodnutí a fyzické vydání průkazu. S originálem průkazu v ruce a s 1 fotografií pasového 

formátu pak lze během 1 úředního dne na počkání vyřídit parkovací průkaz. Držitel budoucího parkovacího průkazu musí být 

na patřičném úřadu vždy osobně přítomen, aby parkovací průkaz podepsal. 

Průkaz do auta není vydáván na úřadu práce, ale nejčastěji na sociálním odboru magistrátu města. 

 

Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv. 
 
 

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ: 

 

bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem ve většině měst a obcí ČR. Bohužel parkovací 

průkaz, byť platný, není univerzální. Pravidla parkování s parkovacím průkazem jsou schvalována Radou konkrétního města, 

takže se mohou lišit. To v praxi znamená, že někde parkuje držitel průkazů ZTP(/P) a parkovacího průkazu zcela zdarma, ale v 

jiném městě musí zaplatit minimální částku. 
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Parkovací místa pro vozíčkáře jsou zpoplatněna např. v centru Českých Budějovic, v centru Plzně, v Klatovech nebo v modrých 

zónách, pokud nemáte vyřízeno povolení. 

 

Systém předpokládá, že jede-li držitel parkovacího průkazu do města mimo jeho trvalé bydliště, pravidla parkování si předem 

ověří např. na webu. Neznalost pravidel parkování před pokutou neochrání! 

 

Parkovací průkaz opravňuje držitele k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve 

všech státech EU (mimo ČR - viz. výše). 

 

Další výhody: 

Možnost zřízení vyhrazeného stání před domem, bytem. Zřízení, tedy vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a instalaci 

vodorovné značky označující toto Vaše místo je v některých městech zpoplatněno. Některá města hradí zřízení vyhrazeného 

místa ze svého rozpočtu, takže pro držitele je to zdarma. 

Od poplatku za užití silnice, pozemní komunikace, na které vůz stojí, jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeni. 

 

Smíte vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen", s Vaším parkovacím 

průkazem máte právo vjet do zákazu stání a stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou, např. k naložení nějakých věcí, ale 

Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici. 

 

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S 

parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. 

 

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany od řidiče, nemusejí mít 

zakoupenu dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena. To však platí pouze na našem území, kde byl vydán 

parkovací průkaz. Ve všech ostatních státech je nutná dálniční známka. 

UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU VE VOZE: 
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V patřičném zákoně není umístění průkazu nijak detailně specifikováno, pouze se zde uvádí, že má být umístěn viditelně. 

V praxi bývá parkovací průkaz nejčastěji umístěn za předním sklem vozu ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou 

platností směrem ven, takže sedíte-li ve voze, díváte se na zadní stranu parkovacího průkazu, kde je nalepená fotografie 

držitele. 

Důležité je, aby byl Váš parkovací průkaz vždy umístěn tak, že je zřetelně vidět datum platnosti. 

Pokud totiž datum platnosti z jakéhokoliv důvodu není vidět a Vy krátkodobě zastavíte autem na parkovišti vyhrazeném pro 

vozíčkáře, je to velký problém. Policie, ať městská či státní potom neví, zda je parkovací průkaz platný a Vy tím pádem 

nemáte řádně označené vozidlo. Dopouštíte se tak přestupku, za který může být na místě udělena pokuta (bloček) do výše 

2000 Kč. Ve správním řízení pak pokuta v částce 1500-2500 Kč 

Ačkoliv toto v zákoně nikde exaktně stanoveno není, není-li vidět datum platnosti průkazu, znamená to v praxi totéž, jako by 

na vyhrazeném místě zastavil někdo, kdo vůbec není držitelem platného průkazu ZTP anebo ZTP/P a platného průkazu 

parkovacího. Zákon nevidí rozdíl. 

Na Vás pak leží povinnost ve správním řízení dokazovat, že držitelem obou platných průkazů opravdu jste, nicméně k porušení 

Vaši povinnosti řádně vozidlo označit již dříve došlo. Záleží na konkrétní osobě, která správní řízení v dané věci vede, jaký z 

možných postupů řešení zvolí, jak posoudí okolnosti, zda např. uloží pokutu až o jednu pětinu nižší než bylo původně stanoveno, 

a to s ohledem na Vaši celkovou ekonomickou situaci. 

Totéž platí, pokud jste držitelem platného parkovacího průkazu, tento jste si ale zapomněl/a doma. Nepomůže ani dát místo 

něj za přední sklo platný průkaz ZTP nebo ZTP /P, protože tento nenahrazuje průkaz parkovací. 

 

Zaparkuje-li a dlouho stojí na vyhrazeném místě někdo bez průkazů, může být policistou udělena pokuta na místě do výše 500 

Kč. Ve správním řízení v sazbě 5000 - 10 000 Kč. 

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ: 

 

Průkazy s vyobrazeným uchem nejsou ekvivalentní podobnému parkovacímu průkazu s vyobrazeným vozíčkem. 
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To znamená nutnost platit dálniční poplatky při každé jízdě po dálnici, jak v ČR, tak i v zahraničí. 

Průkaz sluchově hendikepovaného držitele neopravňuje ani k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy. Na 

těchto místech nemá ze zákona vůbec právo se zdržovat, a to ani v ČR, ani v ostatních zemích EU. Sluchově postižený tedy 

musí vždy platit parkovné. 

Na průkaz s vyobrazeným uchem se nevztahují ani další výjimky, které souvisejí s parkovacím průkazem pro osoby s 

postižením tělesným. 

Tento typ parkovacího průkazu má jen informativní charakter. Upozorňuje ostatní řidiče a účastníky provozu na skutečnost, 

že řidič takto označeného vozidla není schopen reagovat na zvukové podněty, jako např. troubení nebo houkání. 

Řídíte-li auto, měl/a byste za přední sklo vozu umístit parkovací průkaz s vyobrazeným uchem. 

Jestliže však nevlastníte průkaz ZTP nebo ZTP/P, podle zákona na něj nemáte právo. 

Jak postupovat: Obraťte se na místo, kde jsou ve Vašem městě parkovací průkazy vydávány. V písemné žádosti popište 

zmíněné skutečnosti - trpím nedoslýchavostí, dle platné legislativy však nesplňuji požadavky pro nárok na ZTP a nemůže mi 

tedy být vydáno. 

Vzhledem k tomu, že jsem schopen/schopna řídit auto, žádám tímto o vydání parkovacího průkazu Váš úřad. 

Žádost opatřete datem a Vaším vlastnoručním podpisem. 

Pokud máte, můžete k ní přiložit aktuální audiogram. 

Bude-li Vaše žádost zamítnuta, obraťte se s úplně stejnou žádostí na nadřízenou instituci, tj. odbor dopravy. Zamítnou-li Vaši 

žádost o parkovací průkaz i zde, rozhodnutí si vytiskněte a vozte v autě. Poslouží jako případný důkaz pro policii, že jste pro 

vydání parkovacího průkazu udělal/a maximum možného, nebylo Vám však nikde vyhověno, a proto průkaz nemáte. 

 

 

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM: 

 

Pokud je Váš syn/dcera držitelem průkazu ZTP/P, má podle zákona právo získat parkovací průkaz s vyobrazeným vozíčkem. 

Tento ho/ji (rodiče) opravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy, i k jízdě po dálnici bez dálniční 
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známky. 

V 18 letech věku většinou dochází k posouzení zdravotního stavu, kdy je dítěti se sluchovým hendikepem přiznán pouze 

průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP. Potom je nutná také výměna průkazu parkovacího na ten s 

vyobrazeným uchem, a tím ztrácíte původní výhody. Průkaz s označením ucha má pouze informativní charakter, bez možnosti 

parkování na vyhrazených místech, tak jako bez osvobození od dálničních poplatků. 

 

Sluchově postiženým dětem, držitelům průkazu ZTP, náleží podle platné legislativy pouze parkovací průkaz s uchem. 
 

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ŽLUTÁ ČÁRA U KRAJNICE: 

 

Podle prováděcí vyhlášky, která popisuje význam značek a dopravního značení, držitel platného parkovacího průkazu nesmí 

stát tam, kde je vyznačena žlutá plná čára u krajnice, neboť významem této značky je zákaz zastavení a stání. 

 

Je-li však žlutá čára u krajnice přerušovaná, držitel parkovacího průkazu smí v místě stát po dobu nezbytně nutnou. 
 
 

SPECIFIKA PARKOVÁNÍ S PARKOVACÍM PRŮKAZEM: 

 

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých 

věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici a musí být jednoznačně splněna podmínka naléhavé nutnosti. 

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování".  

S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných 

případech, jinak nikoli. 

 

Není tedy možné parkovat vozidlo označené parkovacím průkazem v zákazu vjezdu nebo v zákazu vjezdu s dodatkovou 

tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen jen proto, že jinde není volné místo nebo z důvodu výběru peněz z bankomatu. 
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Platný parkovací průkaz držitele neopravňuje: 

• k vjezdu do zákazu vjezdu ani do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, jestliže to není naléhavě, absolutně nutné 

• k vjezdu do pěší zóny a k parkování v pěší zóně kdekoliv 

• s platným parkovacím průkazem lze v pěší zóně parkovat zdarma kdekoli, kde je vyznačena parkovací plocha, je - li to 

naléhavě nutné 

• ani s platným parkovacím průkazem nesmíte nikdy parkovat na chodníku 

• parkovat tam, kde vozidlo je překážkou v plynulosti provozu, tj. třeba není možné parkovat před vchodem do obchodu 
 
 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A MODRÉ ZÓNY V BRNĚ A V PRAZE: 

 

Parkovací systém v zónách v Brně není úplně stejný jako systém zón v Praze. Nicméně pro obě města platí: 

Pokud jste ve městě se zónováním pouze návštěvník, parkovací průkaz Vám nepřináší žádné výhody a je nutné za parkování 

zaplatit stejnou cenu, jako každý jiný zdravý řidič. 

 

Držitelé platných průkazů mohou v hlavních zónách v centru obou měst bezplatně parkovat jen tehdy, pokud mají ve městě 

trvalé bydliště, do zón vjíždějí opakovaně a mají vyřízené povolení dané městské části nebo odboru dopravy, ke kterému patří 

i zapsání SPZ vozidla do registračního systému. 

 

Takové povolení však není vydáváno návštěvníkům ani turistům. 

 

Pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm v Brně vydává povolení k vjezdu do zónovaných částí kontaktní 

centrum Zvonařka 5. Informace k parkování v modrých zónách v Brně poskytuje infolinka 800 30 30 20, po, st. 8.00 - 17.30 

hod., út.  čt. pá. 8.00 - 12.00 hod. 

 

Informace k parkování v modrých a fialových zónách v Praze Vám poskytne infolinka + 420 257 015 257, Po-Pá 09:00 – 11:00 
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a 12:00 – 15:00 hod., nebo je možné využít e-mail parkujvklidu@tsk-praha.cz. 
 

Pokud zaparkujete v širší modré zóně, mimo historická centra obou měst, pak zdarma jen tam, kde je vyznačeno obecné 

parkovací místo pro vozíčkáře, bez dodatkové tabulky s konkrétní SPZ. 

To ovšem v praxi předpokládá, že než do takové části měst vjedete, zjistíte si sám/a předem (na internetu), že jste v zóně 

širší, nikoliv hlavní historické a také budete předem vědět, kde tato bezplatná místa k parkování pro vozíčkáře nacházejí. 

 

Pokud se Vám nechce hledat žádné informace o typu zónovaného okruhu předem a jste v Brně nebo v Praze jen turista, 

návštěvník, je nutné zaplatit za vjezd do modré nebo fialové zóny standardní cenu, ačkoli jste držitel průkazu ZTP, 

ZTP/P, parkovacího průkazu a máte zdravotní omezení či postižení. 

 

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ, ZTP a ZTP/P A DÁLNIČNÍ ZNÁMKA: 

 

Držitel/ka platného parkovacího průkazu a ZTP/P vydaného v ČR dálniční mýto neplatí, ovšem pouze na území ČR. Platí 

přitom, že držitel obou průkazů musí vždy být přítomen ve vozidle. Jakmile vjede na území cizího státu, musí si vždy zakoupit 

patřičnou dálniční známku. V zahraničí nelze používat český parkovací průkaz místo dálniční známky. 

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ, ZTP, ZTP/P, DÁLNIČNÍ ZNÁMKA A JÍZDA PO DÁLNICI BEZ HENDIKEPOVANÉ OSOBY V 

AUTĚ 

Tato situace není přesně ošetřena zákonem. S policejním prezidiem byla dohodnuta následující výjimka: Pokud např. vezete 

držitele/ku průkazu ZTP anebo ZTP/P a parkovacího průkazu do lázní a zpět jedete po dálnici již sám/a, smíte i tak jet bez 

dálniční známky. Kdybyste byli kontrolováni dálniční hlídkou, tato Vás nebude pokutovat. Výjimka je rovněž zveřejněna na 

web 

Ministerstva dopravy. 

 

mailto:parkujvklidu@tsk-praha.cz
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Navzdory tomu však všichni dopravní policisté, různých šarží i postavení, důrazně upozorňují, že dle zákona bez platné 

dálniční známky může po dálnici jet pouze to vozidlo, v němž je hendikepovaná osoba PRÁVĚ PŘEPRAVOVANÁ. 

Pokud v autě tato osoba již nesedí a jedete po dálnici, vozidlo pozbývá výhod a musí být označeno platnou dálniční známkou. 

Není-li tomu tak, hrozí řidiči bloková pokuta až do výše 2000 Kč. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme: 

a/ na zpáteční cestě se dálnici vyhněte 

b/ pro zpáteční cestu zakupte dálniční známku 

c/ jedete-li po dálnici bez hendikepované osoby, zastaví Vás policie a udělí Vám pokutu za přestupek, což je možný 

zákonný postup, neplaťte tuto pokutu okamžitě. Postupte věc do správního řízení. Na jeho konci Vám totiž bude 

pokuta pravděpodobně prominuta. 

 
 

PARKOVACÍ PRŮKAZ, PRŮKAZ ZTP A ZTP/P A PLACENÉ PARKOVIŠTĚ: 

 

Tato problematika není legislativně upravena. Záleží vždy na tom, kdo je provozovatelem parkoviště. Pokud město, invalidní 

občan s platným průkazem OZP a rovněž s platným parkovacím průkazem má právo na placeném parkovišti parkovat zcela 

zdarma na kterémkoliv místě, pokud obecní nebo městská vyhláška nestanoví jinak. Ve většině městech má však i invalidní 

osoba, držitel/ka platného parkovacího průkazu, povinnost platit parkovné. 

 

Pokud je však provozovatelem parkoviště soukromá společnost, jste povinni zaplatit plnou cenu (i přes ZTP nebo ZTP/P a 

parkovací průkaz). 

 

Jedete-li do cizího města, celé centrum města je obvykle zónou placeného parkoviště. V centru města je možné bezplatně 

parkovat jen na obecných parkovacích místech pro invalidy. To je tam, kde není pod svislou dopravní značkou umístěna 

dodatková tabulka s konkrétní SPZ. Zde tedy můžete s Vaším platným parkovacím průkazem většinou parkovat libovolně 

dlouho. Tato místa však bývají často obsazena. Když vůz zaparkujete kdekoli jinde, na jakékoliv parkovací ploše, musíte 
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zaplatit standardní cenu, ač jste držitel platného průkazu. 

 
 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ODTAH:  

 

Není pravdou, že auto s parkovacím průkazem pro zdravotně postižené nesmí být nikdy odtaženo ze silnice! PČR má právo 

auto odtáhnout, jestliže třeba překáží na silnici. (Cena za odtah činí aktuálně 1900 KČ s DPH.) 

Vozidlo s parkovacím průkazem jen NESMÍ dostat tak zvanou botičku. 
 

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ: 

 

Povinnost majitele vozidla auto označené parkovacím průkazem při blokovém čištění odstranit vyplývá z rozhodnutí 

příslušného úřadu městské části o Vašem vyhrazeném stání. Většinou platí, že i takto specificky označený vůz musí být při 

blokovém čištění pryč ze silnice. Pokud auto necháte v této době zaparkované na místě vyhrazeném k Vaší SPZ, dopouštíte se 

tím dopravního přestupku a jakákoliv složka PČR Vám může udělit blokovou pokutu až 2000 Kč. 

 

 

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM ZA SKLEM AUTA NAŠEL OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU 

Je nutné se osobně dostavit na PČR, Křenová 4, Brno. U přepážky vysvětlíte své počínání, předložíte oznamovací lístek, 

občanský a řidičský průkaz. Doporučuji přestupek přiznat, vyhnete se tak následnému správnímu řízení, záležitost bude 

okamžitě na místě vyřešena a velmi pravděpodobně Vám bude udělena pokuta v nejnižší možné sazbě, tj. v řádech sto korun. 

Tento přestupek není bodovaný a řidiči tak nebude odečten žádný bod (z celkových 12) 
 

PŘENOSITELNOST PRŮKAZU: 

 

Parkovací průkaz nemusí být umístěn pouze a stále v jednom vozidle. Osoba zdravotně postižená má právo vzít si ho s sebou 
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do každého auta, ve kterém je přepravována. Průkaz nabývá patřičných výhod, pokud vůz, v němž jedete, patří příslušníkům 

Vaší rodiny anebo osobě Vám blízké. Musí být však viditelně vystaven a jeho majitel by u sebe měl mít rovněž platný průkaz 

ZTP nebo ZTP/P. 

Jestliže držitel obou průkazů není ve voze právě přepravován, neměl by být ve vozidle ani parkovací průkaz. V takovém 

případě by parkovací průkaz měl být schovaný (např. v palubní přihrádce), jinak hrozí pokuta až 2000 Kč. To, že bez držitele 

průkazu ZTP anebo ZTP/P výhody parkovacího průkazu neužíváte, jen jste parkovací průkaz nesundali, není pro policii 

argument! 

 

K průkazu TP není parkovací průkaz vydáván. 
 

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU: 

 

• Váš průkaz OZP s označením ZTP anebo ZTP/P 

• 1 aktuální fotografie pasového formátu 

• platný občanský průkaz 

• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod) 

• případně původní parkovací průkaz 

 

Doklady od Vašeho auta nejsou nutné. 

 

Pokud chcete zažádat o nový parkovací průkaz pro zdravotně postiženou osobu, ale nemáte průkaz ZTP nebo ZTP/P, je třeba 

nejprve vyřídit tento na úřadě práce. Až po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P je možné vyřídit si parkovací průkaz. 

O parkovací průkaz do auta požádáte teprve tehdy, až budete mít průkaz ZTP nebo ZTP/P fyzicky v ruce. Pro jeho vyřízení 

nestačí rozhodnutí o přiznání průkazu OZP vydané úřadem práce. Dle zákona má nárok na parkovací průkaz držitel průkazu 

ZTP či ZTP/P. Držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P se stáváte teprve vydáním fyzického průkazu. Proto nelze parkovací 

průkaz vyřídit dříve, než máte průkaz ZTP nebo ZTP/P u sebe. 
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PLATNOST PARKOVACÍHO PRŮKAZU: 

 

dle doby platnosti ZTP. 

 

Pokud přijdete o vozidlo, ke kterému byl parkovací průkaz přiznán, jeho platnost nezaniká. Např. Vaše auto neprošlo 

technickou a nemůžete s ním nadále jezdit, ale Váš parkovací průkaz smíte nadále používat. Není nutné ho vracet magistrátu 

ani nahlašovat nějaké změny. Na parkovací průkaz máte stále nárok, protože máte platný průkaz OZP s označením nebo 

ZTP/P. 

ZTP 

VÝMÉNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU: 

Jakmile budete mít v ruce nový průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), je možné na MB stávající průkaz vyměnit za 

ten platný. Nové průkazy budou vypadat stejně, jako ty dnešní a opět budou platné ve všech členských státech EU. Bude na 

nich jen vyznačeno jiné datum platnosti. 

K výměně je třeba: 

• původní parkovací průkaz 

• 1 aktuální fotografie žadatele pasového formátu 

• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod) 

 

Žádný formulář žadatel/ka nevyplňuje. 

Parkovací průkaz je obecně třeba vyměnit vždy, když jsou údaje na něm časem nečitelné, vybledlé nebo je znehodnocena 

fotografie. 

Za dobrý stav průkazu zodpovídá jeho držitel/ka. 
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Je-li na průkazu třeba vybledlé razítko, musíte navštívit úřad, který průkaz vydal (sociální odbor) a zařídit výměnu za nový, a 

to i tehdy, když je Váš parkovací průkaz stále platný. 

K výměně potřebujete poškozený parkovací průkaz, 1 aktuální fotografii pasového formátu a Váš průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

 

VÝMĚNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU PŘI ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ ŽENY 

Nejprve je nutné vyměnit průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

 

Dostavte se osobně se starým ZTP na úřad práce dle Vašeho trvalého bydliště. Není nutné čekat na vystavení oddacího listu. 

Přijít můžete i s občanským průkazem s ustřiženými rohy a se zeleným změnovým lístkem, na němž je Vaše nové příjmení 

uvedeno. Vezměte si ovšem s sebou 1 aktuální fotografii pasového formátu. 

Referen/ka ÚP zanese do počítače nové příjmení. 

Podepíšete poklady pro vydání nového průkazu. ZTP či ZTP/P. Za přibližně 10 dní je možné si na úřadě vyzvednout nový 

průkaz s aktuálním příjmením. 

Vydání tohoto průkazu je spojeno s poplatkem 30 Kč v hotovosti. 

Teprve s průkazem ZTP, ZTP/P s novým příjmením budete vyřizovat nový průkaz parkovací. 

Jeho výměnu v Brně provádí Magistrát města Brna, Koliště 19. Tato výměna je okamžitá a bezplatná. K výměně je třeba 1 

nová fotografie pasového formátu. 

KOPÍROVÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU 

Originál parkovacího průkazu NELZE v žádném případě kopírovat a kopii nelze užívat jako originál. 

Pokud byste parkovací průkaz okopíroval/a a s kopií vůz třeba zaparkoval/a na vyhrazeném parkovacím místě, jedná se dle 

zákona o neoprávněné užití parkovacího průkazu a Vaše vozidlo bude odtaženo, na Vaše náklady! 

ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU 
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Jestliže jste ztratil/a parkovací průkaz, navštivte co nejdříve úřad, který jej vydal (nejčastěji sociální odbor magistrátu). 

S sebou si vezměte originál průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 Vaše aktuální průkazové foto. 

Na sociálním odboru podepíšete protokol o ztrátě průkazu. Starý průkaz bude vyškrtnut ze záznamové knihy. Poté Vám bude 

na počkání vystaven nový průkaz. Platnost bude stanovena shodně s platností Vašeho ZTP nebo ZTP/P. 

Vydání nového parkovacího průkazu je bez poplatku. 

Jestli že Vám byl parkovací průkaz odcizen, je nutné se co nejdříve po zjištění obrátit na polici a krádež oznámit. 

Policie s Vámi sepíše protokol, který si vezmete na sociální odbor, spolu s průkazem ZTP anebo ZTP/P a 1 Vaší fotografií. 

Na sociálním odboru si policejní protokol okopírují a vystaví Vám nový parkovací průkaz. Vydání je opět bezplatné. 

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ÚMRTÍ DRŽITELE 

V takovém případě je někdo z nejbližších příbuzných povinen vrátit parkovací průkaz co nejdříve orgánu, který jej vydal. Bývá 

to buď sociální odbor magistrátu města, odbor dopravy, případně obecní úřad s rozšířenou působností. 

Je nutné doložit kopii úmrtního listu. Tato nemusí být notářsky ověřena. 

UPOZORNĚNÍ: 

Jste-li držitelem parkovacího průkazu do auta s platností "Bez časového omezení", případně "trvale", důrazně doporučujeme 

průkaz co nejdříve vyměnit. 

Průkazy, které mají vyznačen tento starší formát platnosti, jsou neplatné! Hrozí Vám pokuta za neoznačení vozidla. 

Platné parkovací průkazy mají číselný formát, tj. vyznačeno přesné datum platnosti, totožné s datem na Vašem průkaze ZTP 

anebo ZTP/P. 

Máte-li v autě stále ještě parkovací průkaz "Bez časového omezení", "Trvale", doporučujeme ho na patřičném odboru co 

nejdřív vyměnit. Je to na počkání a zdarma. Vezměte si originál průkazu ZTP nebo ZTP/P, občanku, 1 aktuální fotku pasového 

formátu a starý parkovací průkaz. 

Datum poslední aktualizace textu: 29. 2. 2020 

 



 
~ 63 ~ 

 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKU  

                 MOTOROVÉ VOZIDLO 
     

KOMU JE URČEN: 

Osobám starším 3 let s těžkým omezením pohybu, s neurologickými diagnózami jako DMO - 

kvadruparéza = postižení všech 4 končetin nebo dipareza- těžké postižení obou dolních 

končetin. Na tento příspěvek však dle zákona nedosáhnou žadatelé s DMO hemiparézou - ani děti, ani dospělí. 

Dále příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo náleží např. lidem s roztroušenou sklerózou nebo po 

centrální mozkové příhodě, pokud nejsou(právě následkem těchto onemocnění) schopni chůze, jsou ochrnutí nebo na vozíku. 

Pokud někdo ujde několik metrů s pomocí chodítka, nejedná se o úplné ochrnutí a NENÍ splněna zákonná podmínka pro udělení 

příspěvku na motorové vozidlo. 

Příspěvek náleží i mentálně postiženým jedincům, pokud mají IQ 35 a níž, tedy trpícím hlubokou mentální retardací. Příspěvek 

není možné poskytnout žadatelům s mentální retardací středně těžkou ani lehkou. 

Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo bývá lékařskou posudkovou komisí přiznán i lidem po závažných 

úrazech, lidem s poškozením míchy, dětem s těmito diagnózami jménem,  kterých žádají zákonní zástupci (nejčastěji rodiče), 

jestliže jsou následkem úrazu ochrnutí nebo trpí tak zvanou parézou dolních končetin. Další možnou skupinu vyhovující 

zákonným kritériím představují lidé po amputaci 1 nebo obou dolních končetin ve stehně, ať už nosí protézu nebo ne (v obou 

případech), žadatelé trpící ankylózou = ztuhnutím kyčelních kloubů apod. 

Je-li v jedné rodině více dětí s vážným zdravotním (pohybovým) postižením, je možné podat 2 žádosti o příspěvek na zvláštní 

kompenzační pomůcku motorové vozidlo, na každé dítě zvlášť. Žádosti budou posudkovým lékařem posuzovány odděleně, 

proběhne 1 sociální šetření. Pokud vznikne ze zdravotního stavu nárok oběma (více) dětem, výše obou přiznaných příspěvků se 

sčítá a budou použity k nákupu 1 vozidla. (V technickém průkazu budou následně všechny děti, kterým byl příspěvek přiznán, 
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zapsány jmenovitě jako majitelé téhož vozu, provozovatelem bude 1 z rodičů.) 

KDE ŽÁDÁME: 

Na automobil nepřispívá postiženým žádná zdravotní pojišťovna. 

Žádáme výhradně na úřadu práce dle místa trvalého bydliště. 

Všichni hendikepovaní žadatelé z Brna žádost podávají na ÚP Křenová 25. 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

Příspěvek je přiznáván úřadem práce na dobu 7 let. Maximální výše činí 200 000 KČ a vždy záleží na zdravotním stavu žadatele. 

Stejně tak, je-li žadatelem nezletilé dítě (zákonný zástupce),které splňuje zákonem daná kritéria zdravotního stavu, dostává od 

spádového úřadu práce automaticky 200 000 Kč. 

O nároku na příspěvek rozhoduje lékařská posudková komise (LPK). Ta v posudku vychází ze stanovených posuzovacích kritérií, která de 

fakto  porovnává s kompletní zdravotní dokumentací, kterou si vyžádá od Vašeho obvodního lékaře. Zdůrazňuji: toto je velmi 

zjednodušené vyjádření. 

 

JAK VŠE PROBÍHÁ 

Jakmile vyplníte a odevzdáte na ÚP Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, záležitost je zahájena. Vyřízení trvá cca 3 měsíce. 

Během této doby Vás úřad práce písemně zkontaktuje s Vyrozuměním o přerušení řízení. Na tento dopis nijak nereagujte, je pro Vás jen 

informací, že lékařská posudková komise (LPK) sbírá kompletní podklady o Vašem zdravotním stavu. 

Je proto důležité, aby Váš praktický lékař měl u sebe veškerou Vaši zdravotní dokumentaci, od všech specialistů, u níž se léčíte. Právě a 

jedině od něj bude LPK záznamy požadovat za účelem posouzení nároku na tento příspěvek. 

 

SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ 

Sociální šetření se vztahuje k výši příspěvku, tedy k tomu, kolik peněz Vám ÚP na nákup auta poskytne. 

O výši příspěvku rozhodne úřad práce jednak na základě oné zprávy LPK a jednak na základě provedeného sociálního šetření v bytě 
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žadatele. 

Na termínu a času šetření se s žadatelem dohodne předem telefonicky referentka ÚP. 

Bude pokládat dotazy ohledně toho, jak často budete automobil používat nebo kam budete jezdit. Předmětem šetření je i to, kam se 

obvykle dopravujete a jak, pokud zatím vůz nemáte. 

Alfou a omegou je Váš zdravotní stav. Obecně lze říci: těm, kdo i přes svůj hendikep, dojíždějí denně do zaměstnání, přiznává ÚP vyšší 

částky , než ostatním. 

 

VÝPLACENÍ PENĚZ PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU 

Jakmile bude Vaše kladné rozhodnutí pravomocné, úřad práce posílá peníze. Právní moci nabývá rozhodnutí 15.den od doručení, 

respektive od převzetí Vámi. Den převzetí je nultý, počítáno včetně víkendů. 

Nejpozději však peníze obdržíte do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž se rozhodnutí stalo pravomocným. 

Př. Rozhodnutí jste si převzal/a 27. 1. 2020. Pravomocně bude 11. 2. Peníze byste měl/a mít na Vašem účtu cca do týdne, tj. 18. 2., 

nejpozději však až do 31. 3. 2020. 

 

Toto platí také pro výplatu peněz za ostatní kompenzační pomůcky. 

 

POVINNOSTI ŽADATELE: 

Pokud Vám byl v minulosti přiznán příspěvek na motorové vozidlo, o nový příspěvek smíte ÚP požádat až po uplynutí 7 let od data 

poukázání finančních prostředků z úřadu práce na Váš účet. 

 

Koupě nového vozu musí proběhnout do 3 měsíců od přijetí peněz na účet. 

Víte-li, že se Vám tato lhůta nepodaří, z jakýchkoli příčin dodržet, je nutno zkontaktovat ÚP, vysvětlit situaci, písemně požádat o 

prodloužení lhůty a uvést také předpokládané datum koupě vozidla. 

 

Pokud Vaše kupní smlouva neobsahovala údaje o způsobu platby (např. v hotovosti nebo oproti podpisu), máte jako příjemce příspěvku na 
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zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo tuto povinnost : do 3 měsíců od připsání peněz z úřadu práce na účet doložit, že celá 

přiznaná částka byla opravdu využita k nákupu vozidla. Při platbě bankovním převodem je takovým uznatelným dokladem výpis z 

elektronického bankovnictví anebo orazítkované potvrzení z Vaší banky. 

 

Na povinnost doložení využití příspěvku právě ke svému účelu je žadatel písemně upozorněn již v rozhodnutí a poté si ji musí sám ohlídat. 

 

Jestliže potvrzení o platbě zapomenete dodat, spádový úřad práce Vás potom písemně zkontaktuje s upozorněním, abyste tak učinil/a 

dodatečně. 

 

Pokud byl v kupní smlouvě způsob platby specifikován, žádné pozdější potvrzení není úřadem práce vyžadováno. 

 

Z hlediska ÚP není rozhodující, zda příspěvek použijete na koupi vozu zcela nového či ojetiny. Celá přiznaná finanční částka však musí 

být použita výhradně na nákup automobilu. Např. Vám bude přiznáno 168 000 Kč. Nelze pořídit starší vůz v ceně 165 000 a za zbylé 

3000 KČ koupit pojištění vozu ani pneumatiky. V tomto případě bude spádový úřad práce vyžadovat vrácení 3000 Kč. 

 

PRODEJCE 

výběr vozidla i jeho konečná kupní cena je však zcela věcí Vaší jako nového majitele, stejně tak jako oslovení vhodného prodejce. 

Prodejci automobilů hendikepovaným zákazníkům s průkazem ZTP/P (nikoli jen ZTP) často poskytnou určitá procenta slevy z kupní ceny 

(cca 16 %). Pokud slevu na ZTP/P nenabídnou sami, informujte se. 

Prodejci mají dlouholeté zkušenosti s prodejem aut hendikepovaným a pomohou i s dokumentací např. o koupi auta, kterou je Vaší 

povinností na ÚP zpětně doložit. 

 

Můžete samozřejmě oslovit i jiného prodejce, záleží jen na Vás. 

Počítejte s tím, že spolupráce s prodejcem je dlouhodobější. Také Vámi zvolená firma, od níž automobil kupujete, od Vás bude požadovat 
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určité doklady související s hendikepem, jako např. rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku, kopii průkazu OZP a jiné. 

 

VRÁCENÍ DPH 

Pokud jste osobou s hendikepem a byl Vám přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, finanční úřad dle místa 

Vašeho trvalého bydliště Vám po koupi zpětně vrátí DPH, když o to požádáte. 

Prodejce musí být plátcem DPH a musí Vám o této zkušenosti vystavit písemné potvrzení. 

Jak u vozidla zcela nového, tak i u ojetiny činí výše vrácené DPH ze zákona 100%, nejvýše však 100 000 Kč na 1 auto po dobu 7 let. U 

ojetiny lze žádat vrácení DPH ve výši 100%. 

Vrácení DPH finančním úřadem se vztahuje jen na vozidlo, na které byl přiznán příspěvek z úřadu práce. 

Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením dle zákona uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního 

měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. 

Osobám s handicapem , které zakoupily automobil bez přispění ÚP, se DPH nevrací, i když vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

 

Vrácení DPH finančním úřadem dle trvalého bydliště žadatele je možné pouze u osobního automobilu (na který byl poskytnut příspěvek z 

úřadu práce). 

 

U žádné jiné kompenzační pomůcky nelze vrácení peněz za DPH požadovat. 

 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKU MOTOROVÉ VOZIDLO A NÁKUP AUTA NA LEASING 

Při nákupu vozidla na leasing se majitelem vozu nestane klient, ale leasingová společnost, až do doby, dokud není vůz splacen. Z tohoto 

důvodu nelze příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo použít. Bezprostředně po použití příspěvku se totiž klient 

(oprávněná osoba) musí stát majitelem vozu. 
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JAK POSTUPOVAT PŘI KOUPI NEBO PRODEJI VOZU S NEZLETILÝM MAJITELEM 

Pokud už uplynula doba, po kterou byl přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo z úřadu práce, vůz je 

majetkem Vašeho dítěte a smíte ho prodat. 

 

Ke koupi auta, jehož majitelem je svéprávné nezletilé dítě, JIŽ nadále NENÍ NUTNÝ souhlas Okresního soudu s kupní smlouvou. 

Souhlas soudu JIŽ NENÍ POŽADOVÁN ani u dětí s mentálním postižením. 

Pokud jdete jako rodič registrovat vozidlo s nezletilým majitelem, dřívější rozhodnutí opatrovnického soudu je dnes plně nahrazeno 

rozhodnutím o přiznání příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo z úřadu práce. Toto si tedy vezměte na registr s 

sebou, a to originál. 

 

Avšak k prodeji a následně i k přepisu vozidla, jehož majitelem je nezletilé dítě, je nadále souhlas Okresního soud třeba, i když je dítě 

svéprávné. 

To platí také tehdy, žádáte-li jako opatrovník o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku pro syna nebo dceru, který/á je starší 18 let. 

V tomto případě je nutný souhlas Okresního soudu vyřídit. 

Upozornění: Souhlas opatrovnického soudu s kupní smlouvou se musí vyřídit rovněž v případě, že auto prodáváte až po uplynutí zákonné 

doby 7 let, pokud je majitelem nezletilé dítě. Spádový úřad práce auto už nezajímá, je plně majetkem rodiny dítěte, přesto je i např. po 

9 letech, ve věku 17 let dítěte k prodeji vozu nutný souhlas soudu s kupní smlouvou kvůli přepisu technických průkazů na nového 

majitele. Bez předchozího souhlasu opatrovnického soudu s kupní smlouvou NEMŮŽE DOJÍT k přepisu vozidla s nezletilým 

majitelem. 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKU MOTOROVÉ VOZIDLO A NÁKUP AUTA ZE ZAHRANIČÍ 

 

Chcete-li z příspěvku zakoupit auto ze zahraničí, je nutné splnit tyto podmínky: 

1. musí se jednat o osobní automobil, který bude mít v technickém průkazu zapsánu kategorii M1 
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2. automobil musí být registrován v ČR 

3. kupní smlouva k vozidlu musí být oficiálně přeložena překladatelskou agenturou a překlad musí být opatřen i tlumočnickou doložkou. 

CO DĚLAT, POKUD POTŘEBUJI VOZIDLO S PŘÍSPĚVKEM ÚP PRODAT PŘED UPLYNUTÍM 7 LET 

Tato situace nastává třeba tehdy, pokud je autem přepravován člověk, který má nový mechanický vozík a tento se nevejde do 

současného vozidla. 

 

Nejprve auto prodejte a zajistěte co nejdříve přepis obou technických průkazů na nového majitele. Pokud je majitelem vozidla dospělý 

zbavený svéprávnosti (je soudem určený opatrovník), bude tato fáze delší, protože k prodeji vozidla, respektive k přepisu vozidla na 

nového majitele je nutný souhlas opatrovnického soudu. 

 

Poté co nejdříve zkontaktujte úřad práce a oznamte prodej. 

 

Úřad práce vypočítá poměrnou část peněz z příspěvku, kterou je nutné vrátit. 

 

Jakmile je v této věci vydáno rozhodnutí a celý přeplatek vrácen, můžete požádat o nový příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku 

motorové vozidlo. 

 

CO DĚLAT, POKUD JE VOZIDLO S PŘÍSPĚVKEM ÚP NEPOJÍZDNÉ ČI ZNIČENÉ PŘED UPLYNUTÍM 7 LET 

Takto závažnou skutečnost jste povinni co nejdříve hlásit spádovému úřadu práce a doložit také potvrzení (třeba z pojišťovny). Úřad 

práce následně vyčíslí poměrnou část příspěvku, který budete nuceni vrátit. 

Poté můžete požádat o nový příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo. 

Úřad práce každé 4 roky kontroluje, zda jsou auta s příspěvkem využívána. Kdybyste nic neoznámil/a  úřad práce by zničení vozidla 

zjistil až s odstupem při kontrole, byli byste nuceni vrátit celý příspěvek, zaplatit tučnou pokutu a penále. 
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DALŠÍ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOTOROVÉ VOZIDLO 

O další příspěvek na motorové vozidlo lze spádový úřad práce požádat po uplynutí 7 let od data, kdy Vám byly peníze z úřadu práce 

poukázány na účet nebo složenku. 

To v praxi znamená, že byly-li Vám původní peníze připsány na účet 1. 1. 2016, opakovanou žádost smíte dle zákona podat v měsíci únoru 

2023. 

 

DALŠÍ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA KOMPENZAČNÍ POMŮCKU JINOU NEŽ AUTOMOBIL 

Pokud žádáte o příspěvek na kompenzační pomůcku, opětovnou žádost lze ke spádovému úřadu práce podat den následující po uplynutí 

doby 5 let od data na původním rozhodnutí. 

Delší 7 léta lhůta platí pouze pro motorové vozidlo. 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ ŽADATELE 

V takovém případě nevzniká nejbližší rodině vůči úřadu práce žádná oznamovací povinnost. Není nutné úřad práce kontaktovat, protože 

nežádáte o nový příspěvek. Rodina nevrací žádnou poměrnou část přiznaného příspěvku. 

Totéž platí pro finanční úřad. Rodina nevrací žádné peníze z vrácené DPH. 

 

Automobil se stal majetkem zemřelého a přechází do řádného dědického řízení. 

 

FORMULÁŘ 

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku získáte na ÚP, Křenová 25 v úředních hodinách. 

 

Kontaktní osoby: 

paní Kršková, paní Příhodová, tel.: +420 950 104 560. 
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Můžete si ho stáhnout zde. 

 

Je možné si ho také vytisknout prázdný a následně vyplnit ručně anebo jednotlivé kolonky vyplnit přímo ve Vašem počítači a formulář 

vytisknout již vyplněný. 

Můžete ho rovněž vyplnit na ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pohyblivost.cz/formulare-ke-stazeni.php#zvlastni-pomucka
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NÁVOD PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ 

Kolonka A žadatel - údaje žadatele, dospělého, člověka s mentálním hendikepem, nezletilého dítěte 

 

B - zákonný zástupce, opatrovník - osobní údaje rodiče dítěte, u osoby mentálně postižené s částečně nebo zcela zbavenou svéprávností 

vyplníte osobní údaje soudem stanoveného opatrovníka 

 

D - společně posuzované osoby - údaje manželky a dalších osob žijících ve společné domácnosti 

 

E - vyplňuje se pouze při odlišném trvalém bydlišti některých členů rodiny 

 

F - ošetřující lékaři žadatele - vyplňte pečlivě, kolonka je velice důležitá 

 

G - požadovaná zvláštní pomůcka – napíšete  motorové vozidlo 

 

H - motorové vozidlo  

 

J - způsob výplaty 

 

K - prohlášení a Váš podpis 
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 Příspěvek na zvláštní pomůcku  

 
představuje dávku určenou lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem tohoto 

příspěvku je pomoci těmto lidem financovat pomůcky, které jim pomohou v každodenním 

životě – např. vodicího psa, speciální úpravu auta, úpravu bytu, schodovou plošinu a další. 

Jedná se o pomůcky, které těmto lidem umožní sebeobsluhu, nebo které tito lidé 

potřebují kvůli práci, studiu, získávání informací, vzdělávání nebo styku s okolím. V běžné 

řeči se můžeme setkat i s označením příspěvek na auto, které se vztahuje jen 

k jednomu typu pomůcky. 

Komu je příspěvek určen? 

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen člověku, který má: 

 těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

 těžké sluchové postižení anebo 

 těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku pro rok 2020: až 400.000, – Kč 
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Důležité je, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – tedy stav, který podle poznatků současné vědy trvá 

nebo má trvat déle než 1 rok. 

Pokud je zvláštní pomůckou auto nebo speciální zádržní systém, má na něj nárok člověk s těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

Maximální výše tohoto příspěvku činí 350.000,– Kč  400.000,– Kč v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, 

přičemž součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000,– Kč, 

resp. 850.000,– Kč v případě pořízení schodišťové plošiny. 

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24.000,– Kč se poskytne jen tomu, kdo má příjem nižší než 

8násobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny 

pomůcky, nejméně však 1.000,– Kč. Pokud nastane případ, že daný člověk žádá o příspěvek na několik pomůcek najednou 

v celkové výši nepřevyšující 24.000,– Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i pokud je jeho příjem vyšší než 

8násobek životního minima. 

U pomůcky dražší než 24.000,– Kč je spoluúčast žadatele 10 % z ceny pomůcky, pokud ale daný člověk nemá dostatek peněz 

na zaplacení spoluúčasti, může Úřad práce jeho situaci posoudit a spoluúčast snížit na minimálně 1.000,– Kč. 

Výše příspěvku na auto se stanoví případ od případu, podle toho, jak často se dotyčný člověk přepravuje, z jakého důvodu, 

jaký má příjem a jaké jsou jeho celkové sociální a majetkové poměry. Maximální výše příspěvku je v tomto případě 200.000,– 

Kč. V případě aut se doporučuje sjednat příslušnou pojistnou ochranu, protože v případě odcizení vozidla vzniká pohledávka 

k Úřadu práce. 

 

 

 

http://www.prispevky.cz/hmotna-nouze/zivotni-a-existencni-minimum
http://www.prispevky.cz/hmotna-nouze/zivotni-a-existencni-minimum
http://www.prispevky.cz/urad-prace
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Na co lze příspěvek využít (co je považováno jako zvláštní pomůcka) 

Příspěvek lze použít pouze na některou ze seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek, obsažených v příloze vyhlášky 388/2011 

Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu 

práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. 

Mezi věci, přístroje, činnosti a úpravy, které jsou považovány za zvláštní pomůcky patří například následující: 

 Úpravy automobilu – ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku 

 Stavební práce – stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou 

osobou 

 Pomůcky usnadňující pohyb – automobil, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová 

sedačka, stropní zvedací systém 

 Pomůcky pro zrakově postižené – digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště, indikátor 

barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa 

 Pomůcky pro sluchově postižené – signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční 

smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač 

Podmínky pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku vzniká tomu, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde 

dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň: 

 má na území České republiky trvalý pobyt, 

 má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu, 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75673&recShow=6&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75673&recShow=6&rpp=15#parCnt
http://www.prispevky.cz/urad-prace
http://www.prispevky.cz/urad-prace
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 je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská 

sociální charta, 

 je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, 

pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

 je rodinným příslušníkem občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po 

dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nevyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

 je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském 

společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky. 

 Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok? 

Okruh zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání tohoto příspěvku, je uveden v příloze k zákonu o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením. 

Podmínky přiznání příspěvku jsou dále zpřesněny takto: 

 věk nad 3 roky (u motorového vozidla, úpravy bytu), nad 15 let (u vodicího psa), nad 1 rok (všechny ostatní pomůcky), 

 zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo je potřebná k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí 

povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, 

 daný člověk může zvláštní pomůcku využívat, 

 zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě 

zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou, anebo dále není zdravotním prostředkem, který nebyl danému člověku uhrazen 

z důvodu zdravotní indikace, 

 v případě auta je také podmínkou, že se daný člověk v kalendářním měsíci dopravuje a je schopen auto řídit, nebo jím být 

převážen. 

       

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75290&recShow=53&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75290&recShow=53&rpp=100#parCnt
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   PŘÍSPĚVĚK NA INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU 

 
           (vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem) 

                   tzv. "cesťák" zákon č. 48/1997 Sb. 

 

 - cesťák vystavuje praktický (dětský) lékař, který rozhodne, zda cesťák napíše  nebo 

ne  - může ho vydat i odborný lékař (například neurologie) 

 

 - cesťák je možné využít pouze, pokud v nejbližším lékařském zařízení není možné provést úkon (vyšetření), kterému se 

má osoba podrobit. 

 

  dále je možné cesťák využít k cestě např. do lázeňského nebo rehabilitačního zařízení 

 

 Naše zkušenosti s cesťáky: Jezdili jsme na oční ambulanci do Loun, ale měli v dosahu svého bydliště oční  (Chomutov). 

Ale vzhledem k tomu, že jsme se Štěpánkem zde nebyli adekvátně léčeni, tak nás odeslala 

 Mudr. Klimentová (neurologie) ke specializované oční doktroce Mudr.Krátké do Loun, tento důvod též napsala na cestovní 

příkaz kvůli schválení. Takže i tato cesta jde.... vše je jen o přístupu lékařů , rodičů ....a my jsme tedy měli ohromné štěstí 

opravdu ve veškeré péči. 
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        EUROKLÍČ 

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou 

schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl 

projekt ve své kategorii oceněn titulem: 

„NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. 

 Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro 

přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR. 

 

DLOUHODOBÝM CÍLEM PROJEKTU 

je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a 

technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že: 

a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“, 

b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“, 

c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří 

let, 

d) seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách 

(např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.) více na www.eurokeycz.com  

 

http://www.eurokeycz.com/
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   WC KARTA 

Trpíte nespecifickým střevním onemocněním? Byl vám diagnostikován 

dráždivý tračník? Jste stomik, celiak nebo pacient s postižením střev 

po operaci? Právě pro vás je určena WC karta.  

K čemu karta slouží? Její předložení vám pomůže s rychlejším zpřístupněním 

veřejných i neveřejných toalet. V případě akutní zdravotní komplikace se ji 

nebojte použít! Karta obsahuje dvojjazyčné česko-anglické vysvětlení o tom, že 

jste neinfekční pacient s akutní potřebou návštěvy toalety. Karta 

neobsahuje žádné citlivé osobní údaje. Využít ji můžete u našich partnerů, kteří 

se dobrovolně zavázali kartu akceptovat, a pomoci tak nemocným. 

podoba WC karty 

Karta o rozměru kreditky je vyrobena z PVC. Je oboustranně potištěná a zalaminovaná. Informační texty na kartě jsou 

v češtině a angličtině. Personalizace a nepřenositelnost karet je zajištěna unikátním číslem karty. WC karta nenese žádné 

osobní údaje držitele! 

jak získat WC Kartu 

Registrovaní členové spolku Pacienti IBD uhradí poplatek ve výši 200 Kč jakožto členský příspěvek na příslušný rok a zašlou 

lékařem potvrzenou žádost o vydání WC karty na adresu: Pacienti IBD., Polská 15, 120 00 Praha 2, či ji naskenovanou zašlou 

na e-mail: wckarta@crohn.cz. Po splnění uvedených podmínek a provedené úhradě bude WC karta zaslána poštou. 

Nečlenové pacientské organizace mohou o kartu písemně požádat a prokázat se potvrzením od lékaře. Na základě uhrazeného 

poplatku 150 korun a doložení lékařského potvrzení jim bude WC karta zaslána poštou. 

https://www.crohn.cz/co5R1sdRB/uploads/2019/05/formular_2_1.pdf
javascript:;
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POMŮCKY PRO INKONTINECI 
 

 

 Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce   předepisuje smluvní  lékař pojišťovny odbornosti PRL, 

NEU na poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při 

prokázané patologické inkontinenci. 

 

 Odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat 

praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky. 

 

 Uvedené pomůcky mohou být předepsány na poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. 

 

 Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů na lehkou, střední a          

těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta. 

 

 Pojištěnec má nárok na odběr pomůcek na inkontinenci měsíčně ve výši 1700 Kč 

 

 

 

https://stepanvanek.webnode.cz/images/200000815-f3fb900d14/44.gif
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OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou býti osvobozeni též od placení poplatků za komunální odpad. 

Záleží na vyhlášce příslušného obecního, městského úřadu – proto je lepší se o tom na daných 

úřadech informovat. 

 

SLEVY MOBILNÍCH OPERÁTORŮ PRO DRŽITELÉ PRŮKAZU ZTP A ZTP/P 
 

Zlevněné tarify nenáleží jen studentům anebo důchodcům. Nárok na ně mají při splnění podmínek i osoby s průkazem 

ZTP nebo ZTP/P. Co nám operátoři letos můžou nabídnout? 
 

Zlevněné tarify nenáleží jen studentům anebo důchodcům. Nárok na ně mají při splnění podmínek i osoby s průkazem ZTP 

nebo ZTP/P. Co nám operátoři letos můžou nabídnout? 

 

 

 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA VOLÁNÍ OD 02 

Společnost O2 umožňuje využít státní příspěvek ve výši 200 Kč na vámi vybraný tarif, 
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jehož cena ale nesmí být před uplatněním slevy nižší než 249 Kč. Příspěvek můžete ještě využít na pevnou linku anebo na 

balíček O2 Spolu. Sleva ale musí být vždy vedena na jednu osobu a nelze ji použít na předplacenou kartu. Na 210 Kč od 

státu mají nárok rehabilitované osoby. 

O2 je navíc povinna nabídnout zdravotně postiženým osobám zvláštní ceny anebo nájem speciálně vybavených 

telefonních přístrojů. Nutné ale bude uzavřít smluvní závazek. 

Pro uplatnění slevy budete muset vyplnit žádost, kterou najdete ke stažení na webu O2. Tu bude třeba doručit na prodejnu. 

Jednáním můžete pověřit i někoho jiného, ten od vás ale musí mít podepsanou plnou moc. Dále bude třeba doložit průkaz ZTP 

nebo ZTP/P. Závislé osoby potřebují úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Pečující osoby navíc 

ještě musí doložit rodný list nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. 

ZVLÁŠTNÍ CENOVÝ PLÁN OD VODAFONE 

U společnosti Vodafone mají zdravotně postižené osoby na výběr ze dvou tarifů: 

Start 500 minut 

Obsahuje neomezené SMS a 500 volných minut, po vyčerpání budete volat za 3,49 Kč za minutu. Dále dostanete 500 MB 

dat a dalších 500 MB můžete mít jako dárek, pokud budete aktivně používat aplikaci Můj Vodafone. Další data si můžete 

kdykoliv přikoupit o objemu 1 GB za 99 Kč. Internet lze sdílet prostřednictvím SIM karty za 99 Kč a roaming v EU budete 

mít zdarma. Tarif pak vyjde na 339,30 Kč měsíčně. 

RED NAPLNO 10 GB 

Zde je neomezené volání a SMS do všech sítí, 10 GB a další 2 GB dat navíc získáte při pravidelném používání aplikace Můj 

Vodafone. Pokud byste potřebovali další data, lze si přikoupit 2 GB za 149 Kč. I v tomto případě je možnost sdílení 

internetu v dalších zařízeních. Kromě roamingu zdarma paušál ještě obsahuje 1000 volných minut do vybraných zahraničních 

zemí. Tarif měsíčně vyjde na 538,50 Kč. 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim/
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U obou je nutné uzavřít smlouvu na 24 měsíců. Vodafone dále ještě nabízí pouze datový tarif Naplno s 60 GB za 249,45 Kč 

anebo Wi-Fi modem za 397 Kč měsíčně. 

Stejně jako u O2 musíte podat žádost. Kromě průkazů ZTP A ZTP/P se můžete prokázat ještě platným průkazem 

mimořádných výhod, které vydává obecný úřad s rozšířenou působností. 

 

TARIF S NÁMI PRO ZTP OD T-MOBILE 

Osoby se zdravotním postižením mohou u T-Mobile využít nabídku tarifu S námi pro ZTP, který obsahuje neomezené volání 

do vlastní sítě, do ostatních za 3,50 Kč za minutu. SMS budete mít pro změnu na všechna čísla zdarma. Paušál s 50 MB dat 

vás vyjde na 279 Kč měsíčně. Uzavřít smluvní závazek na 24 měsíců je zde nutností. 

Kromě již zmíněných dokladů a průkazů totožnosti budete v případě ZTP potřebovat ještě potvrzení lékaře o praktické 

nebo úplné hluchotě anebo rozhodnutí obecního úřadu o přiznání mimořádných výhod. 
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Život s postižením přináší neustále různé překážky, které musí nejen jedinci, ale převážně jejich rodiče neustále zdolávat. 

 

Mezi tyto překážky bez pochybně patří také pořizování nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které mohou zlepšit 

zkvalitnění života našich postižených dětí. Bohužel ve většině případech, platí, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazen 

jen malý podíl ceny, nebo takřka žádný. A proto jsou pečující osoby odkázány na pomoc ostatních, aby tyto pomůcky mohli 

pořídit (k možnosti získávání finančních prostředků se ještě dostaneme níže). 

 

Na trhu je několik distributorů zdravotních pomůcek, výběr je rok od roku čím dál tím větší a já se pokusím v našem průvodci 

uvést ty nejznámější firmy, které se těmito pomůckami zabývají. 
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Naše první zkušenost 

s kompenzačními  

pomůckami, kterou jsme 

museli řešit , byl tzv. Vojtův 

stůl na cvičení. 

 

Pokud máte dítě s hybným 

postižením a plánujete pořídit rehabilitační lehátko pro Vojtovu metodu , pak můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 

Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na 

pořízení Vojtova stolu, nebo úhrady doplatku.  

Dle druhu závažnosti a postižení se odvíjí pořizování dalších pomůcek. Mezi nejzákladnější pomůcky , o které si pečující osoby 

žádají jsou především: 

 Speciální rehabilitační kočárky 

 Invalidní vozíky 

 Parapódium – vertikalizační stojan 

 Zdravotní židličky 

 Chodítka 

 Zdravotní postele 

 Bezpečnostní zádržný systémy – lehátka 

 Motomed 
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                                       MEDICCO 

 

 

Mechanické invalidní vozíky, Elektrické vozíky, E-mobility 

(tlačné přídavné pohony), Sedací systémy, Elektrické skútry, 

Mobilita (chodítka, zvedáky, stropní pojezdy) 

ADRESA:     WEB:    

 EMAIL:   TELEFON: 

MEDICCO s. r. o   www.medicco.cz    info@medicco.cz           800 900 809 

Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno - Štýřice 

 

PATRON 

        Dětský program, vozíky, schodolezy, pomůcky pro chůzi, toaletní program, lůžka, podložky aj. 

ADRESA:       WEB:     EMAIL:   TELEFON: 

PATRON BOHEMIA, a. s.   www.patron.eu   reha.cz@patron.eu  315 630 120 

K přívozu 1446, 276 01 Mělník         

http://www.medicco.cz/
mailto:info@medicco.cz
http://www.patron.eu/
mailto:reha.cz@patron.eu
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             REHA 2015 s. r. o. 
 

 

Sedačky, vozíky, vertikalizační zařízení, chodítka, doplňky (vesty, tácy, pásy), toaleta &koupelna (lehátka), 

autosedačky 

ADRESA:     WEB:     EMAIL:       TELEFON: 

Reha 2015 s.r.o.   www.reha2015.cz   info@reha2015.cz      777 309 995 

Bohunická 52, 619 00 Brno 

                          LADOL 

  SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNÍ KOČÁRKY (PEGAZ,MOUSE,MEWA,GRIZZLY) 

 

ADRESA:     WEB:     EMAIL:          TELEFON: 

LADOL    www.ladol.cz    vladislav@superoslony.cz           603 993 914 

Frýdlantská 2166, 730 01 Frýdek-Místek 

 

http://www.reha2015.cz/
mailto:info@reha2015.cz
http://www.ladol.cz/
mailto:vladislav@superoslony.cz
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     ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY S.I.V. 

 

 

MOBILITA (invalidní vozíky, chodítka, elektrické skútry, berle, antidekubitní sedáky, doplňky pro vozíčkáře aj.) 

DOMÁCÍ PÉČE (polohovací lůžka, cvičební pomůcky, sprchové sedáky, toaletní křesla aj.) 

PRO DĚTI (kočárky, dětská chodítka, mechanické vozíky, dětské židle, lehátka do vany aj.) 

PŮJČOVNA ( MOŽNOST ZÁPŮJČKY NAPŘ. PO OPERACI) – elektrické a mechanické vozíky, doplňky aj 

REPASE  (MOŽNOST ZAKOUPENÍ REPASOVANÝCH POMŮCEK ) 

ADRESA:     WEB:     EMAIL:   TELEFON: 

SIV CZ     www.pomuckyzdravotnicke,cz  info@siv.cz    321 003 002 

Hřebečská 2678,272 01 Kladno 

 

 

 

http://www.pomuckyzdravotnicke,cz/
mailto:info@siv.cz
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            MEYRA 

- Základní mechanické invalidní vozíky, aktivní mechanické invalidní vozíky, dětské kompenzační 

pomůcky, elektrické invalidní vozíky a skútry, rehabilitační program 

 

 

ADRESA:     WEB:     EMAIL:   TELEFON: 

MEYRA ČR s. r. o.   www.meyra.cz   meyra@meyra.cz  272 761 102 

Hrusická 2538/5,141 00 Praha 4 

                                           KURY 

ČESKÉ MECHANICKÉ VOZÍKY  

Dětské vozíky, speciální, odlehčené vozíky, aktivní vozíky, ultra lehké vozíky, rekreační vozíky. 

ADRESA:     WEB:     EMAIL:   TELEFON: 

KURY spol. s r. o.   www.kury.cz    info@kury.cz                -  

Zdechovice 28,533 11 Zdechovice 

 

http://www.meyra.cz/
mailto:meyra@meyra.cz
http://www.kury.cz/
mailto:info@kury.cz


 
~ 90 ~ 

 

REHABIFLEXX 

VÝROBA A DISTRIBUCE REHABILITAČNÍCH POMŮCEK 

 

SEDACÍ ORTÉZY, AUTOSEDAČKY, KOČÁRKY 

ADRESA:     WEB:     EMAIL:   TELEFON: 

REHABIFLEXX   www.rehabiflexx.com       -     773 033 101 

U Hostavického potoka 787/37 

198 00 Praha 14 - Hostavice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rehabiflexx.com/
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KOMPENZAČNÍ 

POMŮCKY – UKÁZKA 
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Můj průvodce pro Vás rodiče je téměř u konce a mou milou „povinností“, jak jsem slibovala, je zmínka o tom, KDE A JAK 

SHANĚT finanční prostředky na případné doplatky za kompenzační pomůcky, či doplatky neurorehabilitací a jiných pomůcek.  

 

 

První naše zkušenost, jak získat potřebné finance pro naši ratolest je oslovení různých firem, které poskytnou finanční dar 

na základě vystavené darovací smlouvy, jež si mohou uplatnit v daňových úlevách. (V případě potřeby, mohu na zažádání 

poslat koncept darovací smlouvy na Váš email) 😊 

 

Další možnost jak získat potřebné finance, asi nejvíce využívaná, je oslovení různých nadací či nadačních fondů, kdy na 

základě příběhu Vašeho příběhu mohou uspořádat sbírku, či darovat jednorázové (někdy opakované) dary na potřebné. 

Seznam nadací, které pomáhají zdravotně postiženým dětem a dospělým, či rodinám v nouzi je vypracován také, a na vyžádání 

můžeme dle potřeby rozeslat. 

 

 

Jednou z dalších variant je zřízení transparentního podúčtu, či přidělení VS pro Vaše dítě (to například poskytují nadace 

Konto bariéry, Asociace rodičů s DMO, Nadační fond ČESKÝ MOZEK aj.) 

 

 

Existují různé skupiny například běžců, které v rámci charitativních běhů dokáží pomoci jedincům. 

 

 

Cestou by mohla být také příležitost prodeje charitativních kalendářů, my s tím máme již druhou zkušenost, a vždy jsme 

měli štěstí na lidi, kteří se do toho pustili, aby mohli Štěpánkovi pomohli. A my tím neměli žádnou práci ohledně 

administrativy. 
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Existují též organizace, spolky, které dokáží nabídnout pomoc tak, že pro Vaše dítě může poskytnou veřejnou kasičku, 

jelikož mají oprávnění provozovat Veřejnou sbírku. Nikdy veřejnou sbírku nemůže vyřizovat fyzická osoba, vždy jen 

právnická. 

 

Nadace ADRA nabízí potencionálním zájemcům poskytnout DMS, kdy vytěžené finanční prostředky z dárcovských zpráv 

mohou oni přefakturovat organizaci, ve které finance budete chtít použít. 
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… nadace, se kterými my máme dobrou zkušenost 😊 
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ZÁKON O VEŘEJNÉ SBÍRCE  
 

Právní úprava je nastavena v zákoně o veřejných sbírkách, což je zákon č. 117/2001 Sb.  

 

  

Veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba viz § 3 zmíněného zákona. 

  

Veřejná sbírka musí být povolena a to krajem a registrována Ministerstvem vnitra (registruje se povolením kraje). 

  

Z § 9 zákona o veřejných sbírkách pak plyne následující: 

 

„(1) Sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů: 

 

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky, a to 

po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky, 

  

b) sběracími listinami, 

  

c) pokladničkami, 

  

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, 

  

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za 

účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek, 
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f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, nebo 

  

g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou. 

  

                (2) Příslušný krajský úřad na žádost právnické osoby, která oznámila konání sbírky, rozhodne o možnosti konat 

sbírku i jiným způsobem než uvedeným v odstavci 1. Příslušný krajský úřad posoudí navrhovaný jiný způsob z hlediska 

transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich využití a z hlediska souladu s jinými právními předpisy a 

veřejným pořádkem. 

  

                (3) Pokud právnická osoba hodlá konat sbírku jiným způsobem podle odstavce 2 zároveň s některým ze způsobů 

uvedených v odstavci 1 a pro tento způsob jí lze konání sbírky osvědčit, příslušný krajský úřad jí sbírku pro způsob konání 

podle odstavce 1 osvědčí.“ 

  

Pro bližší informace o případné žádosti o povolení sbírky bych doporučila obrátit se na konkrétní krajský úřad nebo 

Ministerstvo vnitra. 

Případně i na nejbližší občanskou poradnu, která nabízí právní poradenství 

(http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/). 

 

 

 

 

 

 

http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/
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Ať nikdy nezmizí úsměv z tváří Vašich dětí, stejně jako naší 

kamarádce Adélce 😊 
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Průvodce pro rodiče postižených, předčasně narozených či jinak nemocných dětí je téměř na svém  

konci a já bych si velice přála, aby jste Vy, jako rodiče či pečující osoby o své blízké, našli zde  

alespoň pár užitečných informací. 

 

Nejsem vševědoucí a zajisté spousta informací chybí, jen jsem se chtěla podělit o mé zkušenosti,  

které jsem mohla nasbírat během téměř jedenácti let co pečuji o Štěpánka. 
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Chtěla bych zároveň poděkovat svým kamarádkám nejen z lázní, ale i z různých pobytů, které mi 

poskytly souhlas se zveřejněním fotek jejich dětiček na různých terapiích. 

 

Nikol Zachová – dcera Terezka 

Ludmila Beťáková – dcera Bohdanka 

Veronika Vacková – dcera Beatka 

Zuzana Jančárová – syn Kubík 

Kateřina Šebelíková – syn Matýsek 

Lucie Buryanová – dcera Adélka 

Pavlína Fichtnerová – dcera Verunka 

Hanka Kerliková – dcera Majdinka 

Valentina Armandi – syn Péťa 
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…KONEC ! 

 
@ LENKA VAŇKOVÁ 2020 
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