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Článek I
Úvodní ustanovení
Generální ředitelství Úřadu práce ČR bylo ze strany Ministerstva práce a sociálních
věcí v souvislosti se stížnostmi subjektů, dodávajících pomůcky pro osoby se
zdravotním postižením, upozorněno na to, že pracoviště Úřadu práce ČR v
rámci některých správních řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
nepostupovala v souladu s příslušnými právními předpisy. Na základě uvedeného
generální ředitelství Úřadu práce ČR rozhodlo o přijetí opatření k usměrnění postupu
ve správním řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.
Článek II
Postup k hodnocení podmínky nejmenší ekonomické náročnosti pro účely
příspěvku na zvláštní pomůcku
1. Příslušná pracoviště NSD jako správní orgán jsou povinna s doklady, které tvoří
spis nakládat tak, aby nebyla dotčena práva a právem chráněné zájmy třetích
osob ani způsobena žádná újma.
2. V řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, kdy zkoumá krajská pobočka
Úřadu práce ČR, zda pomůcka, na kterou je požadována dávka, je v základním
provedení, které osobě plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické
náročnosti, nesmí detaily parametrů požadované pomůcky (cena, konkrétní
komponenty, projektová dokumentace), které žadatel doložil, předávat
žádným dalším subjektům. Tyto subjekty mohou být v konkurenčním postavení
vůči dodavateli požadované pomůcky a informace předané krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR by tak mohly zasáhnout do jejich vzájemného postavení jako
podnikatelů na obchodním trhu.
3. Pro naplnění ustanovení § 9 odst. 10 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, musí
krajské pobočky Úřadu práce ČR při stanovování výše příspěvku na zvláštní
pomůcku porovnat ceny obdobných zvláštních pomůcek od různých výrobců
nebo dodavatelů. Krajská pobočka Úřadu práce ČR si pro tento účel vyžádá od
dalších subjektů cenovou nabídku obdobných pomůcek z hlediska jejich
funkcí. Není však možné, aby se tyto subjekty vymezovaly proti konkrétní
konkurenční nabídce, o níž by získaly detailní informace právě ze strany
krajské pobočky Úřadu práce ČR.
4. Postup uvedený v předchozích bodech tohoto článku je potřebné v praxi
aplikovat dle následujícího příkladu s tím, že je v praxi třeba vždy vycházet
z individuálních podmínek konkrétního případu:
a) krajská pobočka Úřadu práce ČR požádá dodavatele pomůcek pro osoby se
zrakovým postižením o vypracování nabídky na zvláštní pomůcku, např.
digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem, s těmito
charakteristikami:
- software: odečítač obrazovky, software pro optické rozpoznávání znaků
(OCR), kancelářský balík, hlasová syntéza Zuzana,
- hardware:
notebook
(s operačním
systémem,
s vestavěnými
reproduktory s kvalitním zvukem, hmotností do 2 kg), přenosný skener.
b) uvedené parametry krajská pobočka Úřadu práce ČR konzultuje s žadatelem
(např. v rámci provádění sociálního šetření), aby zjistila, které charakteristiky
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zvláštní pomůcky jsou pro něj zásadní ve vztahu k možnosti a schopnosti
tuto konkrétní pomůcku využívat a to při jeho osobních aktivitách ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 5 písm. b) a c) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
5. V praxi je dále nepřípustné, aby zaměstnanec krajské pobočky Úřadu práce ČR
(jejího kontaktního pracoviště) písemně vyzýval žadatele o příspěvek na zvláštní
pomůcku, aby se spojil s konkrétní vybranou konkurenční firmou (specializující
se na stejný druh zvláštních pomůcek) a do doby určené ve výzvě (či určení
konkrétního termínu návštěvy) žadatel doložil od určené firmy nabídkové faktury,
a to pod hrozbou nepřiznání dávky. Žadatel je povinen pouze v zákonem
stanovených případech (správní řízení ve věci žádosti o příspěvek na zvláštní
pomůcku – schodišťovou plošinu, schodišťovou sedačku a stropní zvedací
systém), již při podání žádosti doložit alespoň dvě nabídky řešení odstranění
bariéry. V ostatních případech si krajská pobočka Úřadu práce ČR za účelem
stanovení výše příspěvku zjišťuje ceny obdobných pomůcek od různých výrobců
vlastním průzkumem.
Článek III
Závěrečné ustanovení
Toto rozhodnutí je závazné pro všechny zaměstnance útvarů nepojistných sociálních
dávek.
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