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dacího systému není třeba žádná aktivní 
spolupráce postiženého. Zařízení je při 
použití ovládáno asistující osobou. Strop-
ní zvedací systém je běžně používán 
v zařízeních zdravotní a ošetřovatelské 
péče pro manipulace s podobně těžce 
postiženými klienty. Za tímto účelem byl 
systém vyvinut. Dcera napsala, že uvede-
nou pomůcku potřebuje k zajištění základ- 

ních potřeb tatínka a ona sama zvedák po-
užívat může. 

Co napsat závěrem? Už čtvrtým 
rokem dcera, zdravotní sestry a osobní 
asistentky poskytují asistenci imobilnímu 
osmdesátníkovi. Když už dcera chce  
pro svého tatínka pořídit zvláštní pomůc-
ku na zvedání, není jí vyhověno… 

Po mnoha společných rozhovorech  

o vyřizování na úřadech jsme dospěly 
k závěru, že zvedák zřejmě může být 
přiznán mladému ještě „perspektivnímu“ 
vozíčkáři, ale ne seniorovi. Velice vytrva-
lá a obětavá dcera chce tento rok podat 
novou žádost. Říkala mi, že tentokráte 
přiloží aktuální fotografie svého roky 
bezvládně ležícího tatínka. Zvedák oprav-
du nutně potřebuje. Bude úspěšná? 

Výše uvedený případ není oje-
dinělý. Totožné či podobné spory 
řeší i Národní rada osob se zdra-
votním postižením ČR. Její před-
seda, Mgr. Václav Krása, doporu-
čuje následující: 

„Nedávno jsme řešili kauzu 
jedné rodiny, která si zažádala o 
příspěvek na stropní zvedací zaří-

zení pro těžce postiženého syna. Jednalo se o žádost  
na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky podle § 9, 
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením. Posuzující orgán odmítl 
přiznat dávku s odůvodněním, že se jedná o případ, 
který je v rozporu s Přílohou k zákonu č. 329/2011 
Sb., část II. zdravotní stavy vylučující přiznání pří-
spěvku na zvláštní  pomůcku.  V písmenu  a) bodu II. 
se uvádí, že kontraindikace k poskytnutí příspěvku na 
zvláštní pomůcku je také duševní poruchy, poruchy 
chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou,  
s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, 
stavy závislosti na návykové látce nebo návykových 
látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky 
(stejně jako ve výše uvedeném článku, pozn. red.). 

Toto zamítnutí bylo z našeho pohledu precedentní, 
protože, pokud by bylo uplatňováno Úřadem práce ČR 
(ÚP) obecně, tak by to vedlo k tomu, že osoby s kom-
binovanými vadami, to je například těžké pohybové 
postižení a současně těžké mentální postižení, by 
vlastně nemohly obdržet příspěvek na nákup zvlášt-
ních pomůcek. Je to samozřejmě nesmysl. Posuzující 
orgán pravděpodobně vycházel z teze, že klient si sám 
ovládá taková zařízení, jako je například stropní zá-
věsný systém. To samozřejmě v mnoha případech není 
pravda, protože tyto systémy velmi často ovládá peču-
jící osoba, které se velmi usnadní péče o závislou 
osobu. Při jednání na Generálním ředitelství ÚP jsme 
se shodli na tom, že takový postup je chybný. Pracov-
níci GŘ nám přislíbili, že zapracují do metodiky pro 
posuzování nároku na příspěvek na pořízení zvláštní 
pomůcky, aby posuzování bylo zaměřeno především 
na funkčnost pořizovaného zařízení pro závislou oso-
bu a nikoliv skutečnost, zda ji může ovládat. 

Pokud byste se sami setkali s takovýmto případem 

nebo se vám přímo taková situace stala, je potřeba, abyste se okamžitě 
odvolali s uvedenou argumentací, případně oslovili GŘ ÚP. Pokud byste 
neuspěli s odvoláním, tak se okamžitě obraťte na poradnu Národní rady 
osob se zdravotním postižením ČR.“                (red) 

Doporučení NRZP ČR
 

Posuzovaní nároku na příspěvek  
na zvláštní pomůcku (STROPNÍ ZVEDACÍ 
ZAŘÍZENÍ) při kombinovaném postižení  




