
Nákup motorového vozidla 

s využitím příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky 

motorového vozidla 

 

Kdo má nárok na příspěvek 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla 

nebo speciálního zádržního systému má:  

1) osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí  

2) těžkou nebo hlubokou mentální retardaci  

3) anebo obě zdravotní postižení dohromady 

Musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a současně zdravotní stav nesmí vylučovat 

přiznání tohoto příspěvku. 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle 

než 1 rok. 

Za uvedený zdravotní stav jsou považována zákonem stanovená postižení. Nárok na 

příspěvek mají osoby trpící některým z nich, nebo několika vyjmenovanými postiženími 

současně.  

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení 

motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému se považují: 

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

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

ochrnutí, 

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

těžkého ochrnutí, 

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

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

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

kloubů dolních končetin, 

6) 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, 

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

výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, 

8) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v 

kyčelním kloubu, 

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



Všechna uvedená zdravotní postižení musí být řádně doložena příslušnými lékařskými 

zprávami, z kterých jasně vyplyne, že se bez jakýchkoliv pochyb jedná o zákonem stanovené 

zdravotní postižení. 

 

Kompetence k rozhodování o přiznání příspěvku 

 Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 

(dále jen „krajská pobočka ÚP“) 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán 

 

Postup při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku - pořízení motorového 

vozidla 

1) Žadatel o příspěvek splňující výše specifikované podmínky těžké vady nosného nebo 

pohybového ústrojí anebo těžké nebo hluboké mentální retardace charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyplní a podá na místně příslušnou 

pobočku Úřadu práce ČR na předepsaném formuláři Žádost o příspěvek na zvláštní 

pomůcku, která musí mít uvedeno datum sepisu a podpis žadatele 

2) Formulář žádosti žadatel obdrží v papírové podobě na každé pobočce Úřadu práce ČR, 

nebo nebo jej může jako interaktivní formulář přímo v příslušných kolonkách vyplnit 

na webu a poté jej již kompletně vyplněný vytisknout na adrese: 

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPnZP180101572&CMD

=EditForm&SSID=Ke3I2VGZvK156krsH~8Csik99pwzi7vS  

* nebo jej lze prázdný, nevyplněný stáhnout v elektronické podobě do počítače a poté 

vytisknout,  

* nebo prázdný, nevyplněný formulář rovnou vytisknout z webu  

vše na stejné webové adrese, na které se nachází interaktivní formulář, kde příslušné 

volby nalezne v „Nástrojích“, v sekci „Formulářové akce“. 

3) K žádosti je nutné doložit následující doklady (všechny doklady stačí přiložit pouze 

v kopiích, nebo při přímé účasti žadatele na úřadě je možné předložit úřadu originál, 

z kterého si úřad pořídí kopii a žadateli jej obratem vrací:  

 pro všechny uvedené osoby v části A, B a D formuláře Žádosti o příspěvek na 

zvláštní pomůcku průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list 

 pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list 

 pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního 

roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o 

studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či 

rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu vydávané OSSZ nebo dokládající 

neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu nebo Potvrzení o zdravotním stavu vydávané 

ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí 

povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení 

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPnZP180101572&CMD=EditForm&SSID=Ke3I2VGZvK156krsH~8Csik99pwzi7vS
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPnZP180101572&CMD=EditForm&SSID=Ke3I2VGZvK156krsH~8Csik99pwzi7vS


o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce ČR do 18 let bez 

nároku na podporu v nezaměstnanosti 

 pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své 

potřeby a v kolonce Příjem vyplnila ANO, Doklad o výši čtvrtletních příjmů –

 příspěvek na zvláštní pomůcku za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu 

měsíci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky. 

 pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o uznání 

osoby dočasně práce neschopnou 

 pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu 

těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek 

 pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí 

soudu o stanovení výživného 

 proforma fakturu (cenový návrh), nebo návrh kupní smlouvy na plánované 

motorové vozidlo vystavený prodejcem 

4) Lékařská zpráva o zdravotním stavu žadatele o příspěvek se k žádosti žadatelem 

nepřikládá! Tuto zprávu a příp. další lékařská potvrzení si od ošetřujících lékařů 

žadatele vyžádá sám posudkový lékař OSSZ, který bude nárok žadatele z pohledu 

splnění jeho zdravotních předpokladů posuzovat. Posudkový lékař ze zpráv hodnotí, 

zda se u žadatele jedná o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou 

nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu. 

5) POZOR! Přiznané příspěvky jednotlivých, na sobě nezávislých žadatelů lze v případě 

potřeby i sdružit. To znamená, že může několik žadatelů nezávislých na sobě požádat 

o příspěvek na jedno společné vozidlo, které pak zakoupí z jim přiznaných příspěvků 

společně. Takové vozidlo poté uvedení žadatele vlastní a užívají společně s tím, že 

v technickém průkazu však může být jako vlastník uveden pouze jeden z nich. Ostatní 

mohou být uvedeni pouze jako provozovatelé a své spoluvlastnictví dokládají kupní 

smlouvou, vystavenou prodejcem. Tato možnost je velmi praktická např. u velkých a 

drahých automobilů typu mikrobusu, kde lze vozidlo užívat bez problémů společně 

několika přepravovanými osobami najednou, nebo rodinami, kde samostatný nárok na 

příspěvek splňuje hned několik jejích členů. 

6) O příspěvek lze požádat i zpětně, až po zakoupení motorového vozidla. Příspěvek na 

zvláštní pomůcku lze poskytnout totiž též na motorové vozidlo, které bylo zakoupeno 

v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí 

příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona. 

  

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku – zakoupení motorového vozidla 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí: 

 200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 8násobku částky životního minima 

jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě 

 180 000 Kč při příjmu vyšším než 8násobek částky životního minima ale nižším nebo 

rovnu 9násobku 



 160 000 Kč při příjmu vyšším než 9násobek částky životního minima ale nižším nebo 

rovnu 10násobku 

 140 000 Kč při příjmu vyšším než 10násobek částky životního minima ale nižším 

nebo rovnu 11násobku 

 120 000 Kč při příjmu vyšším než 11násobek částky životního minima ale nižším 

nebo rovnu 12násobku 

 100 000 Kč při příjmu vyšším než 12násobek částky životního minima. 

 

Nárok na vrácení DPH 

V případě přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového 

vozidla a následném zakoupení motorového vozidla má žadatel nárok na vrácení uhrazené 

DPH z ceny vozidla. Skutečně uhrazenou daň vrací příslušný Finanční úřad na žádost o 

vrácení podanou žadatelem ve smyslu § 85, zák.č. 235/2004 Sb. Daň je možné vrátit pouze za 

jedno motorové vozidlo dodané jedné nebo více osobám se zdravotním postižením v období 5 

let ve skutečně uhrazené výši, maximálně však do souhrnné výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit 

opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně. 

 

Kde je nárok na příspěvek v zákoně zakotven 

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo 

speciálního zádržního systému má osoba a podmínky pro nárok na tento příspěvek jsou 

upraveny v paragrafech 9) – 12) a v části I., bodě 4. přílohy k zákonu, zák. č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ve 

spojení s § 1) a přílohou č. 1., bod IV., písm. a), vyhl.č. 388/2011 Sb. o provedení některých 

ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Jednotlivá zákonná ustanovení týkající se příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na 

pořízení motorového vozidla. 

Zákon č. 329/2011 Sb.: 

§ 9 

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku 

(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí 

nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního 

zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo 

hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav 

nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

(3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, 

který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. 

(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání 

příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto 

zákonu. 

(5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že 



a) osoba je starší 

1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího 

systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu, 

2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo 

3. 1 roku v ostatních případech, 

b) zvláštní pomůcka umožní 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, 

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí. 

(6) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že 

se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna 

být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným 

prohlášením. 

(7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, 

schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s 

provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento 

příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. 

(8) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, 

který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. 

Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. 

(9) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, 

který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

(10) Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu 

zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se 

nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li 

oprávněnou osobou dítě
6
). Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací 

plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o 

poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové 

sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky uvedené ve 

větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně 

ceny. 

(11) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne 

při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 5 a 6 nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě 

jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní 

moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou 

část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto. 

(12) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení 

psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace 

sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje 

za splněnou, i pokud není právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle 

však po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, 

které musí splňovat. 

(13) Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového 

ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou 

mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis. 

(14) Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce 

13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních 

pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 13. 

 

§ 10 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4396236
https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4395737
https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4395740
https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4395747
https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4395753
https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4395753
https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#f4395753


(1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v 

případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima 

jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu
9
). 

Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, 

jejichž cena je nižší než 10000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní 

společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první. 

(2) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z 

předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1000 Kč. 

(3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast 

osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na 

zvláštní pomůcku činí 350000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé 

zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400000 Kč. 

(4) Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle odstavce 3, krajská pobočka Úřadu 

práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně 

posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu
9
) určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1000 

Kč. 

(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí: 

a) 200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku 

částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o 

životním a existenčním minimu
9
) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě, 

b) 180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky, 

c) 160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky, 

d) 140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky, 

e) 120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky, 

f) 100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a). 

(6) Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích 

přesáhnout částku 800000 Kč nebo 850000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku 

na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu 

odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. 

 

§ 11 

Příjem 

(1) Pro účely nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku se příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob 

rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu. Okruh společně posuzovaných osob se 

posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu
9
). Krajská pobočka Úřadu práce může při 

rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcku na žádost rozhodnout, že osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až 

-c) zákona o -životním a existenčním minimu
9
) se neposuzují jako osoby společně posuzované, jestliže spolu 

nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežijí. 

(2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu 

měsíci, ve kterém byla podána žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. 

(3) Příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo součtu 

měsíčních příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a osob s ním společně posuzovaných. 

 

§ 12 

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku 

(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže 
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a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou 

Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky, 

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené 

krajskou pobočkou Úřadu práce, 

c) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období 

před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na 

pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce, 

d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období 

před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na 

pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat, 

e) se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen 

příspěvek na pořízení motorového vozidla, 

f) použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo 

g) se prokáže, že osoba uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje. 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou 

část vrátit, jestliže 

a) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat 

zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po 

sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny 

zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem, 

b) byl vyplacen příspěvek na pořízení vodicího psa a tento v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po 

sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k 

němuž došlo bez zavinění příjemce dávky, nebo 

c) osoba zemřela. 

(3) Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku podle odstavce 1 nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč. 

(4) Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti 

vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle odstavce 1. 

 

Nárok na dávku a na její výplatu 

 
§ 14 

(1) Nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem. 

(2) Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a 

podáním žádosti o přiznání dávky. 

(3) Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo 

zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní 

pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o 

poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona. 
 

Příloha k zákonu: 

4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla 

nebo speciálního zádržního systému se považují: 

a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l), 

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

 

Vyhláška č. 388/2011 Sb.: 

§ 1 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 

těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou 
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mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této 

vyhlášce. 

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 

IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k 

zákonu 

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní 

pomůcky: 

a) motorové vozidlo, 

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

 

Zákon č. 235/2004 Sb.: 

§ 85 

Vracení daně osobám se zdravotním postižením 

(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě 

dodaného. 

(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl 

rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením na jí dodané motorové vozidlo. 

(3) Daň se vrací za jedno motorové vozidlo dodané jedné nebo více osobám se zdravotním postižením v období 

5 let do souhrnné výše 100000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího 

vrácení daně. 

(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve 

za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. 

(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím doby podle odstavce 3, a to na základě 

rozhodnutí podle odstavce 2. 

(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodáno ojeté motorové vozidlo, může tato osoba uplatnit nárok na 

vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém 

dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90. 

(7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od 

konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na 

zvláštní pomůcku podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na pořízení 

motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od 

toho dne, který nastane později. 

(8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může 

uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa 

pobytu. 

(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat 

a) jméno, místo pobytu a rodné číslo osoby se zdravotním postižením, 

b) rozhodnutí podle odstavce 2, 

c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji motorového vozidla. 

(10) Na dokladu o prodeji motorového vozidla je plátce povinen uvést 

a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje, 
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d) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

e) evidenční číslo dokladu, 

f) den uskutečnění zdanitelného plnění, 

g) sazbu daně a základ daně, 

h) výši daně, 

i) výši ceny včetně daně celkem. 

(11) V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 

měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je 

povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. Ve stejné lhůtě osoba se zdravotním postižením správci daně 

oznámí, že tuto částku nebo její poměrnou část vrací. 

(12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje 

měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo 

motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11. 

 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2550575
https://zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048573
https://zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048573

