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DÁVKY A VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP) 

O dávkách pro osoby se zdravotním postižením a průkazu osoby se zdravotním postižením 

rozhoduje (na základě žádosti žadatele) Úřad práce České republiky – respektive krajská 

pobočka ÚP (tzn. Úřad práce v místě Vašeho trvalého bydliště). O odvolání proti rozhodnutí ÚP 

rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR). 

Podle zákona 329/2011 Sb. jsou poskytovány následující průkazy/příspěvky: 

  1. průkaz osoby se zdravotním postižením 

  2. příspěvek na mobilitu 

  3. příspěvek na zvláštní pomůcku 

Dále v tomto letáku uvádíme: 

  4. informace k parkovací kartě a vyhrazenému parkování, užití dálnice 

  5. příloha – výčet zvláštních pomůcek 

  6. příloha – zdravotní stavy odůvodňující přiznání zvláštní pomůcky 

 

Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetovém odkazu https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. 

 

 

1. PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (= průkaz TP, ZTP, ZTP/P) 

 

Kdo má nárok: 

 osoba starší 1 roku; 

 s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením; 

 musí se jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS), který podstatně 

omezuje schopnost osoby v pohybu či orientaci. 

 

Přestože zákon pojednává o třech typech průkazu, osobám po poškození míchy je zpravidla 

přiznáván průkaz ZTP nebo ZTP/P. Níže proto naleznete pouze výňatek zákona, který definuje 

míru pohybového postižení pro účely stanovení daného typu průkazky. 

 

Průkaz ZTP 

- nárok má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti 

- těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy je osoba při DNZS 

schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se 

značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 

Průkaz ZTP/P 

- nárok má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením 

pohyblivosti s potřebou průvodce 

- zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se 

rozumí stav, kdy je osoba při DNZS 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. 

 

Držitel/Žadatel o průkaz osoby se zdravotním postižením: 

- žadatel je povinen podrobit se vyšetření u posudkového lékaře Okresní/(v Praze) Pražské/ 

(v Brně) Městské správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), popř. u lékaře/zdravotnického 

zařízení, které bylo ze strany OSSZ určeno; 

- držitel je povinen do 8 dnů nahlásit na příslušném ÚP ztrátu, poškození, zničení nebo odcizení 

průkazu 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. stavoví, které zdravotní stavy lze považovat za 

podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se 

zdravotním postižením – jedná se o „konkrétní výčet zdravotních stavů/diagnóz“: 

 

ZTP 

- podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého postižení 

pohyblivosti a orientace; 

- konkrétní zdravotní stav/diagnóza: f) těžké omezení funkce dvou končetin. 

 

ZTP/P 

- podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního 

postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace;  

- konkrétní zdravotní stav/diagnóza: e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných 

funkcí. 

 

Dobu platnosti průkazu stanoví ÚP: 

- do 18 let věku nejvýše 5 let 

- od 18 let věku nejvýše 10 let. 

 

Průkaz může být přiznán nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno 

řízení o jeho přiznání.  

 

Výhody pro držitele průkazu 

Držitel/ka průkazu ZTP má nárok na: 

- vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, s výjimkou dopravních 

prostředků, kde je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky 

- přednost při osobním projednávání své záležitosti na úřadech (neplatí v obchodě, při 

vyšetření nebo ve zdravotnických zařízeních) 

- bezplatnou dopravu ve veřejné dopravě 

- slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 

přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy 

 

Držitel/ka průkazu ZTP/P má nárok na: 

- výhody, které má držitel/ka průkazu ZTP 

- bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky 

v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

 

Dále může být držiteli/lce průkazu ZTP a ZTP/P, a průvodci poskytnula sleva na vstupném na 

divadelní a filmové přestavení či jiné sportovní či kulturní akce. 

Mezi další slevy mimo jiné patří: sleva na telefon, úlevy na místních/správních poplatcích, slevy 

na elektřinu a plyn, úlevy na daních z příjmu 

 

Držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P má povinnost před ukončením platnosti průkazu si sám 

podat žádost o výměnu a prodloužení platnosti (v tomto případě ÚP řízení sám 

nezahajuje). Formulář „Žádost o změnu nároku na průkaz OZP“ dostanete na ÚP nebo je možné 

si ji stáhnout z internetu. 

V případě, že si zavčas nepodáte žádost o výměnu/prodloužení doby platnosti průkazu 

(doporučujeme podat žádost 3 měsíce před vypršením platnosti), skončí po datu 

platnosti veškeré výhody, které se na tento průkaz váží – např. parkovací karta, příspěvek na 

mobilitu, bezplatné užití dálnice apod. 
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2. PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU   
a. nárok má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním 

postižením (ZTP, ZTP/P) dle platnosti zákona od 1. 1. 2014 

b. opakovaně se bude v kalendářním měsíci za úhradu dopravovat nebo bude 

dopravována (stvrzuje se čestným prohlášením) 

c. této osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby (domov pro osoby se 

zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, 

zdravotnické zařízení ústavní péče) – ALE osoba v ústavní péči si může v případech 

hodných zvláštního zřetele podat žádost o příspěvek na mobilitu (osoba v režimu 

pobytových služeb dokládá pouze „pravidelnost dopravy“ nikoliv dopravování za 

úhradu) 

d. výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 550,- Kč (tj. 6 600,-Kč/ročně) 

 

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu se zastaví, pokud byla osoba, která příspěvek pobírá, celý 

měsíc hospitalizována ve zdravotnickém zařízení od prvního do posledního kalendářního dne včetně 

(stejný režim jako u příspěvku na péči) – tzn., podmínka není splněna, pokud do zdravotnického 

zařízení nastoupíte první den v měsíci nebo budete propouštěn/a poslední den v měsíci. Informaci o 

hospitalizaci musí příjemce příspěvku ohlásit do 8 dnů na příslušné krajské pobočce Úřadu práce. 

 

Dávku je možné přiznat pouze na základě podání písemné žádosti. Příspěvek na mobilitu se vyplácí 

měsíčně, na základě žádosti příjemce příspěvku lze tento příspěvek vyplácet jednou splátkou vždy za 

3 kalendářní měsíce. 

 

O přiznání a výplatě příspěvku na mobilitu rozhoduje měsíc, ve kterém došlo k zahájení řízení  

o přiznání příspěvku na mobilitu. Bude-li řízení zahájeno v lednu, bude Vám (i zpětně) vyplacena 

částka již za leden atd. Krajská pobočka ÚP přeruší řízení o příspěvku na mobilitu, pokud současně 

probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením. (je tedy vhodné nejdříve podat žádost o 

průkaz osoby se zdravotním postižením a následně žádost o příspěvek na mobilitu). 

 

3. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 

Obecně platné podmínky: 

a. nárok má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, uvedeným v příloze zákona (viz. příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. 

v tomto materiálu v části 6), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto 

příspěvku 

b. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je stav, který trvá déle než 1 rok nebo podle 

poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok, 

c. součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících 

(tj. 5 let) přesáhnout částku 800 000,- Kč, nebo 850 000,-Kč v případech, pokud byl 

poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací, šikmé zvedací 

plošiny, 

d. dávka se poskytne pouze na (nezdravotnické) pomůcky, které nejsou ani částečně 

hrazeny ze zdravotního pojištění anebo které si žadatel nemůže zapůjčit od zdravotní 

pojišťovny, 

e. příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě 

vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší 

ekonomické náročnosti (nevyžaduje se v případě příspěvku na pořízení motorového 

vozidla), 

f. zvláštní pomůcka má umožnit osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci 

pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, 

vzdělávání anebo ke styku s okolím. Přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, 

zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá, 

g. o příspěvek na zvláštní pomůcku lze požádat až 12 měsíců zpětně, 

h. konkrétní výčet pomůcek určuje vyhláška 388/2011 Sb. (výčet uveden v části 5 

tohoto letáku) 
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Podmínky konkrétních dávek: 

3A) příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla  

a. nárok má osoba starší 3 let  

b. +podmínka, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je 

dopravována (stvrzuje se čestným prohlášením) 

c. výše příspěvku se stanoví vzhledem k příjmu žadatele a příjmu osob 

společně s ním posuzovaných (četnost a důvody dopravy ani sociální a 

majetkové poměry se od ledna 2018 neposuzují) 

d. výše příspěvku na pořízení motorového vozidla je odstupňována až do 

maximální částky ve výši 200 000,- Kč na 84 kalendářních měsíců – 7 let 

(tato lhůta neplatí, pokud osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část 

vrátila, popř. bylo od jeho vrácení upuštěno). 

 

Pro výpočet výše příspěvku na auto je třeba spočítat si životní minimum – jednotlivce či rodiny 

v případě společně posuzovaných osob a porovnat ho s příjmy jednotlivce či rodiny. 

 

Životní minimum jednotlivce je 3 860,- Kč. V případě posuzování více osob je ŽM pro první 

dospělou osobu 3 550- Kč, pro každou další dospělou osobu 3 200,- Kč, pro nezaopatřené děti 

do 6 let věku 1 970,- Kč, ve věku 6 – 15 let  2 420,- Kč a ve věku 15 – 26 let 2 770,- Kč. Bližší 

informace na webu MPSV ČR. 

 
Za příjem JE POVAŽOVÁN příjem zaměstnance, příjem OSVČ, příjem z invalidního/starobního 

důchodu, příjem z nájmu, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, výživné, 

vybrané dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek), příspěvek na 

živobytí. Mezi příjmy SE NEPOČÍTÁ příspěvek na péči (příjemcem je klient), příjem příspěvku na 

péči, pokud ho pobírá fyzická osoba z okruhu společně posuzovaných osob (pečující rodinný 

příslušník), náhrady škody, nadační příspěvky, stipendia, příspěvek na mobilitu, příspěvek na 

zvláštní pomůcku. 

 

Odstupňování výše příspěvku na nákup motorového vozidla dle příjmů: 
 200 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob nižší nebo roven 

16 násobku životního minima nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě 

 180 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 16 

násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 17 násobku 

 160 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 17 

násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 18 násobku 

 140 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 18 

násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 19 násobku 

 120 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 19 

násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 20 násobku 

 100 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 20 

násobek životního minima 
 

Pokud Vám ÚP přizná příspěvek na nákup motorového vozidla, můžete si po jeho zakoupení 

požádat Finanční úřad o vrácení zaplacené daně.  

Podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, můžete uplatnit vrácení daně jak 

u nového, tak i ojetého automobilu a to jednou za 5 let, v maximální výši 100 000,-Kč. Nárok 

můžete uplatnit do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné 

plnění. Uplatnit lze odpočet daně i u automobilu zakoupeného v zahraničí, pokud byla daň, 

která se na toto auto vztahuje, zaplacena v České republice.  
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Odpočet DPH můžete zároveň uplatnit i při koupi ojetého automobilu, pokud je prodávající 

plátce DPH. (Pokud před uplynutím 7 let vracíte na ÚP poměrnou část poskytnutého příspěvku, 

máte za určitých podmínek povinnost vrátit i poměrnou část vrácené daně na FÚ.) 

 

3B) příspěvek na zvláštní pomůcku 

a. nárok má osoba starší 1 roku, v případě příspěvku na úpravu bytu osoba 

starší 3 let pokud bude cena pořizované pomůcky nižší než 10 000,- Kč, 

příspěvek se poskytne pouze v případě, pokud žadatel, případně společně 

posuzované osoby, nedosahují 8násobku životního minima,  

b. pokud je cena pomůcky vyšší než 10 000,- Kč je stanovena spoluúčast 

žadatele 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky 

(minimum 1 000,-Kč), 

c. maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku nesmí překročit 350 000,- Kč 

d. konkrétní výčet pomůcek určuje vyhláška 388/2011 Sb. (příspěvek na zvláštní 

pomůcku můžete využít pouze na pomůcky v této vyhlášce uvedené, či 

pomůcky s uvedenými srovnatelné – viz. níže). 

 

3Ba) příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodolezu, stropního zvedacího 

systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky 

a. nárok má osoba starší 3 let, 

b. pokud bude cena pořizované pomůcky nižší než 10 000,-Kč, příspěvek se 

poskytne pouze v případě, pokud žadatel, případně společně posuzované 

osoby, nedosahují 8násobku životního minima, 

c. pokud je cena pomůcky vyšší než 10 000,-Kč je stanovena spoluúčast 

žadatele 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky 

(minimum 1 000,-Kč), 

d. nutný souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace a provozem 

zařízení (nepožaduje se, pokud vlastníkem je sám žadatel); souhlas vlastníka 

nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu, 

e. příspěvek na svislou zdvihací/šikmou zvedací plošinu se poskytne v případě, 

pokud nebude možné odstranit bariéry s pomocí schodolezu. V této souvislosti 

musí žadatel předložit Úřadu práce 2 návrhy řešení odstranění bariér včetně 

ceny. 

f.  max. výše příspěvku činní 400 000,-Kč. 

 

Způsob výplaty dávek 

- příspěvek na mobilitu se vyplácí zpětně, do konce kalendářního měsíce následujícího  

po měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce tohoto příspěvku může být příspěvek 

vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce. 

- příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího  

po měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci 

- dávky se vyplácejí v české měně na účet, který příjemce uvedl, poštovním poukazem 

nebo zvláštnímu příjemci – způsob výplaty je žadatel povinen uvést příslušnému ÚP 

 

4. PARKOVACÍ KARTA, VYHRAZENÉ PARKOVACÍ MÍSTO A DÁLNIČNÍ ZNÁMKY  

Pokud vlastníte průkazku ZTP nebo ZTP/P, vydá Vám obecní úřad s rozšířenou působností 

parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2013 platí tzv. Evropský 

parkovací průkaz – modrá karta se symboly EU a fotografií držitele. Tento průkaz umožňuje 

jeho držiteli využívat v rámci EU výhody v souvislosti se silničním provozem. Upozornění – 

každá země si sama určuje, jaké jsou výhody pro držitele parkovací karty pro OZP!!!  

Pro rodinu či osobu blízkou: Používání parkovacího průkazu a čerpání jeho výhod (např. 

parkování na vyhrazeném místě pro vozíčkáře) – aniž by byl držitel průkazu ZTP, ZTP/P osobně 

ve vozidle přítomen – je protizákonná. 
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Jestliže jste majitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P jste osvobozeni od dálničních poplatků. Pokud se 

budete přepravovat nebo budete-li přepravován/a Vaší rodinou nebo osobou blízkou po zpoplatněné 

dálnici, nemusíte platit dálniční poplatek.  

Pro rodinu či osobu blízkou: Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě těžce zdravotně 

postižené osoby, nelze využívat této výjimky (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik 

přepravována tímto vozidlem). 

 

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP nebo ZTP/P si může bezplatně požádat o vyhrazené 

parkovací místo v místě svého bydliště. Žádost se podává na odboru dopravy obecního úřadu 

v místě trvalého bydliště držitele průkazu. Technické vyhrazení parkovacího místa je zpoplatněno. 

 

5. PŘÍLOHA - VÝČET ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK  

Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje výhradně na pomůcky uvedené ve vyhlášce  

č. 388/2011 Sb. Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na pomůcku, která není uvedena 

v seznamu, se posuzuje, zda je požadovaná pomůcka srovnatelná s druhy a typy pomůcek na 

seznamu uvedenými. 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.: Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám 

se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. 

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí  

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu: 

a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, 

např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku, 

b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních 

prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o 

stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o 

obklady, podlahové krytiny, sanitu apod. 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) 

přílohy k zákonu:   

        speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální 

programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem 

hlavy. 

3.  Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) 

přílohy k zákonu:   

a) nájezdové ližiny,  

b) přenosná rampa, 

c) schodolez 

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace 

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace, 

f) stropní zvedací systém, včetně instalace 

g) roštová rampa, včetně instalace.   

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) 

a j) přílohy k zákonu:   

          stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.   

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), i) a 

l) přílohy k zákonu: 

      schodišťová sedačka, včetně instalace. 
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IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 

4 přílohy k zákonu 

a) motorové vozidlo, 

b) speciální zádržní systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky. 

 

!!! Písmena (např. část I bod 1 písm. a) až g),i),j)..) označují charakter zdravotního postižení– 

viz. níže uvedená příloha (Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní 

pomůcku).       

 

 

 

6. PŘÍLOHA – ZDRAVOTNÍ STAVY PRO PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

           

Podle přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb.:  

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:  

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, 

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého 

ochrnutí,  

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a 

výše a v bérci a výše,  

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo 

těžkého ochrnutí,  

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení 

hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí, 

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných 

kloubů dolních končetin,  

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků 

pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy;  funkčním celkem se 

přitom rozumí trup, pánev, končetina, 

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná 

výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,  

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo 

exartikulace v kyčelním kloubu  

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,  

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin 

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování 

m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či 

získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou 

(úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla 

 

4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na 

pořízení motorového vozidla se považují: 

b) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písmeno a), b), d) až i), l) a m) 

c) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace. 
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