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MPSV: Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozornost
věnujte i novému občanskému zákoníku
Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek, kterými stát pomáhá osobám
se zdravotním postižením. V tomto případě přispívá na pořízení pomůcky, kterou potřebují
například k získávání informací, styku s okolím nebo jež by jim umožnila sebeobsluhu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upozorňuje na některá ustanovení nového
občanského zákoníku, kterým je potřeba věnovat pozornost.
Rodičům dětí se zdravotním postižením a rodinám osob s omezenou svéprávností ministerstvo
doporučuje, aby věnovali občanskému zákoníku a z něj vyplývajícím povinnostem pozornost.
„Vyvarují se tak případným obtížím při zastupování dítěte nebo osoby s omezenou svéprávností,
při koupi nákladných pomůcek, při spravování jejich jmění a při plnění některých povinností, které
stanoví zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,“ uvedla ředitelka odboru
sociální a rodinné politiky Kateřina Jirková.
Příspěvek na zvláštní pomůcku reaguje na speciální potřeby osoby se zdravotním postižením, je
tedy jejím nárokem, nikoliv nárokem rodiče nezletilého dítěte či opatrovníka osoby. Může jít i o
velmi drahé pomůcky, čemuž odpovídá i maximální výše dávky, která činí 400 000 Kč. Zákon o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením mimo jiné požaduje, aby se osoba se
zdravotním postižením stala vlastníkem pomůcky, využívala jí apod. Pokud se tak nestane, má
povinnost poskytnutou dávku nebo její část vrátit.
Nový občanský zákoník změnil mnohé soukromoprávní vztahy, včetně těch, které zasahují rodinu.
Pokud jde o právní jednání týkající se jmění dítěte (motorové vozidlo), potřebují rodiče souhlas
soudu. Výjimkou jsou běžné záležitosti, nebo záležitosti sice výjimečné, ale zanedbatelné
majetkové hodnoty, tam souhlas soudu není třeba. „Vzájemná komunikace rodičů a Úřadu práce
ČR může vzniku řady problémů zabránit či obtíže minimalizovat, například vhodným stanovením
lhůty, ve které je osoba povinna pomůcku pořídit,“ uvedla Kateřina Jirková.
V souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla ministerstvo
připomíná smutnou skutečnost, že odcizení vozidla, případně jeho poškození, se nevyhýbá ani
těm, kteří si vozidlo pořídili s přispěním státu. Již to, že nemohou využívat vozidlo, které potřebují,
je velkou komplikací, nadto se musí vypořádat i s dalšími dopady, například s povinností vrátit
dávku nebo její část. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho přestane používat. Nastává
tak jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku,
respektive jeho část. V těchto případech ministerstvo doporučuje sjednání pojištění pro případ
odcizení a havárie. Řada pojišťoven nabízí osobám se zdravotním postižením v oblasti pojištění
vozidel cenově zvýhodněné produkty. Plnění z pojistné smlouvy pak umožní plně nebo částečně
uspokojit vzniklou povinnost a čerpat další dávku.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením požaduje vrácení dávky v určitých
situacích, nicméně pamatuje na složité nestandardní situace. Krajská pobočka Úřadu práce ČR
může rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho
poměrnou část, shledá-li k takovému postupu důvody hodné zvláštního zřetele.
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