
JAK 
ZÍSKAT 
PŘÍSPĚVEK  
NA  
ASISTENČNÍ 
POMŮCKU
Každý člověk se zdravotním 
postižením má vést co 
nejplnohodnotnější život. Jenže 
obdržet potřebnou pomůcku 
může být běh na dlouhou trať, 
navíc terénem, ve kterém není 
lehké se zorientovat.  
 
Jak na to, radí na příkladu 
zařízení OrCam MyEye 2 jeho 
distributor Jakub Kachel ze 
společnosti Sagitta.



Kdo 
má 
nárok?
 

Jaký
má 
nárok?

Máte nárok na určité kategorie pomůcek podle druhu 
a stupně postižení, jak je stanoví odborný lékař.

Například zrakové postižení je kategorizováno 
následně: 
A. úplná nevidomost obou očí
B. praktická nevidomost obou očí
C. těžká slabozrakost obou očí
D. ztráta jednoho oka nebo visu jednoho oka se 
závažnější poruchou zrakových funkcí na
druhém oku

Úředník je povinen rozhodnout do šedesáti dnů. Lhůtu 
však může prodloužit, navíc se řízení přerušuje  
po dobu posuzování zdravotního stavu žadatele.  
Celý proces se však může protáhnout i na několik 
měsíců.

Žadateli nakonec přijde vyjádření o schválení či 
zamítnutí žádosti, případně o jiné výši či účelu 
dotace. Případné odvolání proti rozhodnutí ÚP je nutné 
podat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

VYBRAT POMŮCKU

VYČKAT ROZHODNUTÍ
Nabytí právní moci rozhodnutí trvá 14 dní s tím, že 
příspěvek se vyplácí mezi 10. a 20. dnem následujícího 
měsíce. A to tak, jak si žadatel předem určí, tedy 
prostřednictvím karty sociálních systémů, převodem na 
účet nebo v hotovosti.

Pokud příjemce příspěvek do tří měsíců od jeho 
vyplacení nevyčerpá, musí peníze vrátit.
Pomůcku vlastní po dobu šedesáti kalendářních měsíců 
(pěti let), pak musí zažádat o novou.

PŘEVZÍT POMŮCKU

Žádost je třeba podat na místně příslušné pobočce 
Úřadu práce (ÚP). Můžete ji stáhnout z webu nebo 
převzít na ÚP. V žádosti musíte uvést druh pomůcky  
a doložit její cenu.

U některých sofistikovanějších pomůcek jako OrCam 
MyEye 2 je nutné potvrzení od nestranného odborníka 
nebo organizace, že si žadatel zařízení vyzkoušel.

PODAT ŽÁDOST

„Většina úředníků s vyplňováním žádosti ochotně  
pomůže. I my našim klientům rádi vysvětlíme, jak ji vyplnit.“

„Před tím, než podáte žádost, je dobré se s pomůckou 
seznámit, zvlášť v případě sofistikovanějších přístrojů.  
Ktomu stačí kontaktovat výrobce či distributora.“

„Na konkrétním ÚP má tuto agendu na starosti jeden, dva lidé, 
kteří zároveň budou posuzovat Vaše odvolání. Což může zabrat 
i půl roku, kdy budete bez pomůcky. Někdy je proto lepší, podat 
si novou žádost s novým lékařským dobrozdáním.“

Spoluúčast žadatele má činit 10 % z ceny, nejméně však 1 000 korun. Lze žádat 
i o příspěvek na již pořízenou pomůcku, a to až do 12 měsíců od zakoupení. Je-li 
cena pomůcky nižší než 10 000 korun, musí být příjem žadatele a příjem osob 
s ním společně posuzovaných osob nižší než osminásobek jeho resp. jejich 
životního minima.

Osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí a lidé s těžkým postižením zraku a 
sluchu. Postižení musí přetrvávat déle než rok a být nevratné.  
Pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku je navíc nutné, aby pomůcka 
umožňovala sebeobsluhu nebo pracovní uplatnění, získávání informací či styk s 
okolím.

OrCam MyEye 2 je přístroj o velikosti prstu, který přečte jakýkoliv tištěný text, i z obrazovky 
počítače či displeje telefonu. Pomocí umělé inteligence rozpoznává obličeje, barvy či bankovky, 
a podle čárových kódů také výrobky v obchodě.

Více na www.orcam.com/cz


