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Kapitola I.  Téma práce – vymezení pojmů 
Tuto diplomovou práci jsem se rozhodl zaměřit na institut příspěvku na péči, 

který do českého právního řádu zavedl zákon o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.). 

Soustředit se přitom chci zjm. na specifickou kategorii zdravotně postižených osob, 

které by měl být příspěvek na péči dostupný, a to konkrétně na osoby se zrakovým 

postižením.  

Práce byla finalizována k právnímu stavu platnému k 20.12.2010.  

Příspěvek na péči je peněžitou dávkou, jež má sloužit osobám, které jsou závislé 

na pomoci jiné fyzické osoby, a to z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu. Účelem výplaty této dávky je možnost zajištění si takové pomoci. Zákon o 

sociálních službách (dále ZSS) počítá s tím, že tuto pomoc budou osobě poskytovat na 

jedné straně osoby blízké (často tedy rodinní příslušníci) popř. jiné fyzické osoby, v 

tomto případě hovoříme o neformální pomoci, na straně druhé registrovaní  

poskytovatelé sociálních služeb, zde hovoříme o profesionální pomoci.  

Koho má zákon o sociálních službách na mysli pojmem (osoba) se dozvídáme 

již z § 1 zákona, který stanoví, že předmětem zákona jsou fyzické osoby v nepříznivé 

sociální situaci. Pokud tedy budu dále používat samostatně termín "osoba" bude jím 

myšlena právě fyzická osoba definovaná výše. 

V zákoně nacházíme i definici pojmu "nepříznivá sociální situace"; § 3 písm. b) 

ji pak široce a demonstrativně definuje tak, že jde o oslabení nebo ztrátu schopnosti řešit 

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před  

sociálním vyloučením, přičemž k této ztrátě schopnosti dochází z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, z důvodu krizové situace,  životních návyků a způsobu 

života vedoucího ke konfliktu se společností, z důvodu sociálně znevýhodňujícího 

prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 

závažných důvodů.  
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1.2. Osoby se zrakovým postižením 
Zrakovým postižením osob mám v této práci na mysli zrakové postižení, jak jej 

definuje světová zdravotnická organizace WHO, tedy od osob postižených střední 

slabozrakostí až po osoby úplně nevidomé.1  

Zrakovým postižením zde nemám na mysli taková poškození zraku, která lze 

dostupnými optickými pomůckami korigovat tak, že v podstatě nemají vliv na činnosti v 

běžném životě osoby, která poškozeními zraku trpí. Za zrakově postiženého tedy v této 

práci nepovažuji toho, kdo např. s využitím dioptrických brýlí je schopen bez obtíží číst 

běžný text, orientovat se v prostoru,  pohybovat se, pro nějž je v podstatě jediným 

omezením pramenícím z jeho poškození zraku skutečnost, že musí užívat vhodnou 

optickou pomůcku a pokud toto omezení přijme, jeho zrak nevykazuje žádné zásadní 

měřitelné funkční odchylky.2  

V kapitole, v níž budu probírat jednotlivé úkony a činnosti, které jsou pro 

schopnost zvládnutí úkonů posuzovány, budu dále pracovat s dalším rozlišováním 

stupně zrakového postižení, viz. následující tabulka: 

 

 

                                                 
1 Hycl, Josef. Valešová, Lucie. Atlas oftalmologie, Triton, Praha 2003, 150 stran, str.149 – klasifikace 
zrakového postižení. ISBN: 80-7254-382-2 
2 Schindler, Radek. Pešák, Milan: Vše o zrakových vadách – kapitola Kdo je zrakově postižený  
Dostupné na: http://www.sons.cz/kdojezp.php 



    

 4   

 

Klasifikace zrakového postižení podle WHO.3 

 Zdravotní stav Parametry Kategorie 

zrakového 

postižení 

1. Střední 
slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí: maximum menší než 6/18 
(0,30) minimum rovné nebo lepší než 
6/60 (0,10); - 3/10 - 1/10, 

1 

2. Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí: maximum menší než 6/60 
(0,10) - minimum rovné nebo lepší 
než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, 

2 

3. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí: maximum menší než 3/60 
(0,05) - minimum rovné nebo lepší 
než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie 
zrakového 
postižení 3  
b) koncentrické zúžení zorného pole 
obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného 
funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 

3 

4. Praktická slepota 
(nevidomost) 

zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit 
nebo omezení zorného pole do 5 
stupňů kolem centrální fixace, i když 
centrální 
ostrost není postižena 

4 

5. Úplná slepota 
(nevidomost) 

ztráta zraku zahrnující stavy od 
naprosté ztráty světlocitu až po 
zachování světlocitu s chybnou 
světelnou projekcí, 

5 

 
 

                                                 
3 SONS ČR: Klasifikace zrakového postižení podle WHO. Dostupné na: www.sons.cz/klasifikace.php 
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1.3. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
Důvodem závislosti na pomoci jiné fyzické osoby musí být dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav. Pro tento pojem najdeme několik definic, na prvním místě 

uvádím zákonnou definici ze zákona o státní sociální podpoře (z. č. 117/1995), jehož 

§ 9 odst. 1 říká: "Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona 

   považuje  nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy 

   má trvat déle než jeden rok." 

Poněkud přesnější zákonnou definici nacházíme v § 26 zákona o důchodovém pojištění 

(z. č. 155/1995 Sb.), která uvádí: "Za  dlouhodobě  nepříznivý  zdravotní  stav  se pro 

účely tohoto zákona považuje  zdravotní  stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo 

duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento 

zdravotní  stav  trvá  déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze 

předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok." 

Pro účely posuzování závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby je však 

závaznou definice ze zákona o sociálních službách uvedená v § 3 písm. c) tohoto 

zákona, která dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem míní  

"nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden 

rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o 

vlastní osobu a soběstačnost,". 

Postižení zraku obvykle naplňuje znaky definice dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, často se jedná o postižení, u nichž spíše hrozí progrese, tedy různě 

rychlé zhoršování zdravotního stavu, než možnost jeho zlepšování, ačkoliv i takové 

případy nastat mohou a ZSS obsahuje ustanovení umožňující , aby na změny 

zdravotního stavu ovlivňující závislost osoby na pomoci jiné fyzické osoby, bylo 

adekvátně reagováno.  

2.1. Kapitola II. Stav legislativy před vznikem institutu 
příspěvku na péči 
 

Institut příspěvku na péči, tak jak jej do tuzemského právního systému přinesl 

zákon o sociálních službách, nevznikl v legislativním vakuu. Tuto kapitolu chci věnovat 

právě institutům, které můžeme považovat za předchůdce příspěvku na péči. 
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2.2. Zvýšení důchodu pro bezmocnost 
Zákon o sociálním zabezpečení (z. č. 100/1988 Sb.), jehož torzo je účinné i v 

současné době, přinesl do právního systému účinného v době jeho schválení (tedy 

16.6.1988) institut s názvem "zvýšení důchodu pro bezmocnost". Toto zvýšení důchodu 

bylo upraveno ve třetí hlavě části druhé zákona v § 70. Zákon rozlišoval tři stupně 

bezmocnosti, a to částečnou, převážnou a úplnou bezmocnost. Jak již z názvu institutu 

vyplývá, jednalo  se o příspěvek, na který vznikal nárok "akcesoricky", tedy 

nejdříve musel být splněn nárok na pobírání důchodu. Nebylo rozhodující, o jaký typ 

důchodu se jednalo, příspěvek mohl být vyplácen ke všem  typům důchodů, které 

tehdejší úprava znala, tedy k důchodům starobním, invalidním, částečným invalidním, 

za výsluhu let, , vdovským, sirotčím, manželky, sociálním i osobním. Příspěvek byl 

určen důchodcům, kteří byli tak trvale bezmocní, že potřebovali ošetření a obsluhu 

jinou osobou4.  Intenzita bezmocnosti pak měla samozřejmě vliv na výši vypláceného 

příspěvku, viz následující tabulka. 

 

Intenzita bezmocnosti Výše příspěvku 

Částečná 200 KČ 

Převážná 400 KČ 

Úplná 600 KČ 

 

 

Jak posuzovat stupeň bezmocnosti pak upravovala vyhláška Federálního 

ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se prováděl zákon o 

sociálním zabezpečení, ve svém § 36 uváděla, že částečně bezmocný je důchodce, který 

potřebuje dlouhodobě pomoc jiné osoby při některých nezbytných životních úkonech, 

například při mytí, česání a oblékání. Převážně bezmocným byl pak důchodce, který 

potřeboval pomoc při hlavních životních úkonech, jako chůze a vykonání fyziologické 

potřeby, za úplně bezmocného byl považován důchodce, který zcela pozbyl schopnost 

sebeobsluhy, potřebuje soustavné ošetřování a je odkázán trvale na pomoc jiné osoby 

při všech životních úkonech.  

                                                 
4 § 70 odst. 1 zákona Federálního shromáždění o sociálním zabezpečení 
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Z hlediska osob se zrakovým postižením je pak zajímavé, že za částečně 

bezmocného byl vždy považován důchodce prakticky nevidomý, za převážně 

bezmocného důchodce úplně nevidomý.5 

Jak bude patrné z následujících kapitol, nacházíme právě v tomto institutu zárodek 

kritérií, kterými je v současné době určován stupeň závislosti osoby na péči jiné fyzické 

osoby z hlediska posouzení nároku na příspěvek na péči. 

Zcela totožná kritéria pro posuzování bezmocnosti převzala vyhláška 284/1995 Sb., 

kterou se prováděl tehdy nový zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).  

Zvýšení důchodu pro bezmocnost v průběhu let doznalo několika změn, vesměs se 

týkaly výše částek vyplácených v jednotlivých stupních intenzity bezmocnosti.  

Zvýšení důchodu pro bezmocnost bylo zrušeno až přijetím zákona 109/2006 Sb., o 

změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách.  

 

2.3. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 
Druhým institutem, na který navázala současná úprava příspěvku na péči, byl 

institut příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu.  Tento příspěvek byl včleněn do 

našeho právního řádu zákonem 133/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 

100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon 

České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších 

předpisů.  Tento zákon také změnil čtvrtou část hlavu třetí zákona o sociálním 

zabezpečení,  nás bude zajímat § 80 až § 85. Dle těchto ustanovení měl na příspěvek 

nárok občan, který pečoval o osobu blízkou, která byla převážně či úplně bezmocná, 

pokud pečoval o osobu částečně bezmocnou, příspěvek mu náležel, pokud tato osoba 

byla starší osmdesáti let. Příspěvek náležel i tehdy, pokud občan pečoval o jinou než 

blízkou osobu, pokud spolu pečující a opečovávaná osoba žily ve společné domácnosti. 

Pro nárok na příspěvek pak muselo jít o péči osobní, řádnou a celodenní. Z 

"celodennosti" péče pak byly pro splnění podmínek nároku na příspěvek zákonem 

připuštěna určitá změkčení obdobně, jak je dnes známe např. z úpravy v zákoně o státní 

sociální podpoře, pokud jde o splnění podmínek osobní, celodenní a řádné péče o dítě, v 

souvislosti se splněním podmínek pro nárok na rodičovský příspěvek.  

                                                 
5 Vyhláška č. 149/1988 Sb., § 36 odst. 1 věta druhá, § 36 odst. 2 věta druhá 
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Občan takto pečující o blízkou či jinou osobu mohl vykonávat závislou či 

samostatnou výdělečnou činnost, ovšem pokud jeho příjmy přesáhly určitou výši – tu 

upravoval § 83 odst. 1 jako 2,5násobek částky na osobní potřeby občana stanovenou 

zákonem o životním minimu – pak ztrácel na příspěvek nárok.  

Výše tohoto příspěvku se za dobu jeho existence v českém právním řádu 

několikrát změnila, nejdříve byla konstruována jako rozdíl mezi příjmy občana a 

1,6násobkem částky na osobní potřeby při péči o jednu výše specifikovanou osobu a 

2,7násobkem částky na životní potřeby při péči o dvě osoby. Částku na osobní potřebu 

přitom upravoval zákon 463/1991 Sb., o životním minimu, jeho § 3 odst. 2 pak stanovil, 

že za částku potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana 

se považuje částka 2130 KČ. Tento stav platil v r. 1998. Později byla výše příspěvku 

konstruována už ne jako rozdíl mezi příjmy a násobkem částky ze zákona o životním 

minimu, ale jako 1,6násobek této částky při péči o jednu a 2,75násobek při péči o dvě 

takové osoby. Přičemž ovšem stále byla zachována klauzule stanovící, že pokud tzv. 

čisté příjmy občana přesáhnou částku 1,5násobku částky na osobní potřeby občana, 

ztrácí na příspěvek nárok. Příspěvek byl tedy poskytován v mírně vyšší výši, ale i 

nadále byl určen skutečně nízkopříjmovým kategoriím občanů, popř. lidem věnujícím 

se péči o blízkou nebo jinou osobu, ač neměly vlastní příjmy žádné. 

I příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu stejně jako zvýšení důchodu pro 

bezmocnost byl zrušen výše zmíněným zákonem 109/2006 Sb.  

 

2.4. Porovnání dávek "zvýšení důchodu pro bezmocnost", 
"příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu" a "příspěvku 
na péči" 

Podstatným způsobem se dávky liší v osobě jejich příjemce. U zvýšení důchodu 

pro bezmocnost se jednalo o příspěvek primárně určený osobě, která je osobou 

bezmocnou. Je však ponecháno jen na její vůli, jak s příspěvkem naloží. Z tohoto úhlu  

pohledu, tedy pokud budeme brát v úvahu možnost volné dispozice s dávkou pro osobu, 

jež je sama "příčinou" dávky,  se v případě dnešní konstrukce příspěvku na péči vlastně 

ani nejedná o nástupce dávky zvýšení důchodu pro bezmocnost,  ač je tak téměř všemi 

příjemci vnímán. U příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu je příjemcem dávky 

nikoliv osoba "bezmocná", nýbrž osoba pečující. Dávka je v tomto případě jakousi 
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kompenzací potencionálního příjmu, který by občan (řečeno tehdejší terminlologií) 

mohl získávat, pokud by se nevěnoval předmětné péči. Osoba, jíž je péče poskytována, 

zde pak nemá žádnou možnost manipulace s touto dávkou, sama je jen jakousi 

nezbytnou podmínkou nároku na dávku určenou osobě pečující. 

Dnešní konstrukce příspěvku na péči je pak z tohoto hlediska jakousi kombinací 

konstrukcí dávek uvedených výše.  

Příspěvek je určen osobě, která péči potřebuje, tato osoba však za existence mantinelů 

spočívajících v určení dávky právě a jen na zabezpečení potřebné péče, sama rozhoduje 

o způsobu využití příspěvku. Příspěvek celý nebo jeho část pak osoba "nakupující" péči 

distribuuje fyzickým osobám či poskytovatelům péči poskytujícím. 

Již jen tento samotný fakt je z hlediska postavení osob, které jsou na péči jiných 

fyzických osob závislé, významným posunem vpřed. Stávají se z nich místo objektů 

péče subjekty, které mají zásadní vliv na druh a míru péče jim poskytované. Ovšem 

oproti zvýšení důchodu pro bezmocnost je zde vázanost užití dávky právě a jen na 

potřebnou péči, což je některým příjemcům ne zcela jasné, právě s ohledem na dřívější 

konstrukci "zvýšení důchodu pro bezmocnost" a na rozšířené vnímání "příspěvku na 

péči" jako pokračování minulé dávky, jen v jakési štědřejší formě.  
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3.1. Kapitola III. Legislativní zakotvení institutu příspěvku na 
péči  
 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, institut příspěvku na péči do právního 

řádu České republiky přinesl zákon o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb., který byl 

schválen dne 14.3.2006 a který nabyl účinnosti dne 1.1.2007. 

Zákon byl dále proveden vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, uveřejněnou pod číslem 

505/2006 Sb., jež byla schválena 15.11:2006, a účinnosti nabyla taktéž 1.1.2007.  

 

3.2. Zákon o sociálních službách 
Zákon o sociálních službách (dále ZSS) je rozčleněn do dvanácti nestejně 

velkých částí, z nichž třetí, obsahově nejrozsáhlejší, je věnována sociálním službám. 

Pozornost však budeme nyní věnovat zjm. prvním dvěma částem. První část je 

nadepsána "Úvodní ustanovení" a obsahuje předmět úpravy (§ 1), základní zásady (§ 2), 

vymezení některých pojmů  (§ 3) 

 

3.3. Okruh oprávněných osob 
V § 4 pak nalezneme taxativní výčet oprávněných osob, kterým jsou určeny za 

splnění zákonem stanovených podmínek sociální služby a příspěvek na péči.  Kromě 

osob, které mají trvalý pobyt na území ČR nebo získaly azyl, sem patří občané 

členského státu EU, pokud jsou hlášeni k pobytu na našem území po dobu delší než tři 

měsíce, jejich rodinní příslušníci a cizinci, kterým to buď zaručuje mezinárodní 

smlouva, nebo cizinci, kteří v jiném členském státu EU získali statut dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta v Evropském společenství, který je hlášen k dlouhodobému 

pobytu na našem území po dobu delší než tři měsíce. 

Z takto definovaného okruhu osob mohou příspěvek na péči získat osoby, které splní 

následující dále v zákoně specifikované podmínky. 
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3.4. Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 
Celá druhá část zákona zahrnující § 7 až § 31 a čítající v současnosti osm hlav 

(hlava X. věnovaná posuzování neodůvodnitelné zátěže systému a hlava III. o 

zvyšování příspěvku v závislosti na růstu indexu cen v sociálním zabezpečení  byla 

zákonem 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů zrušena) je pak věnována 

příspěvku na péči.  

Jedním ze základních cílů zavedení institutu příspěvku na péči, jak vyplývá z 

důvodové zprávy vládního návrhu zákona o sociálních službách,6 mělo být posílení 

"kupní síly" osob ve vztahu k sociálním službám. Z tohoto úhlu pohledu je tedy pro 

osoby podstatné, jaké výše dávky mohou dosáhnout a jaké služby si za poskytnutý 

příspěvek budou moci nakoupit. 

Proto se tedy nejdříve zastavme u popisu způsobu stanovení stupně závislosti na 

péči jiné fyzické osoby pro jednotlivé žadatele. Stanovení stupně, v jakém je žádající 

osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti je pak rozhodující pro výši příspěvku.  Objasněním parametru stanovení 

stupně závislosti na péči jiné fyzické osoby nám totiž pomůže stanovit jednu ze 

základních podmínek, které musí žadatel o příspěvek na péči splnit, chce-li být při své 

žádosti úspěšný. 

Klíčovým parametrem pro stanovení výše příspěvku na péči pro jednotlivce je 

stanovení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické osoby do jednoho ze čtyř 

stupňů.  

Kritériem stanovení stupně závislosti je počet úkonů, při kterých  konkrétní 

osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled jiné fyzické osoby (§ 8 ZSS). Toto 

ustanovení shledávám velmi problematickým; pokud by bylo aplikováno zcela 

důsledně, mnoho osob, které dnes pobírají příspěvek na péči v I. a II. stupni závislosti, 

by podmínku potřeby každodenní pomoci nebo  dohledu nesplnilo. Pomoc a dohled, 

které tyto osoby potřebují, rozhodně nemusí být (a často nejsou) každodenní. K této 

problematice se vrátím v kapitole 4.   

Zákon pak úkony třídí do dvou kategorií,  

1. úkony péče o vlastní osobu 

2. úkony soběstačnosti 

                                                 
6 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o sociálních službách, Obecná část, str. 48. 
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Úkony péče o vlastní osobu se rozumí úkony nutné pro "fyzickou existenci osoby, a 

to v oblastech  stravování, hygieny, pohyblivosti, oblékání, orientace v obvyklém 

prostředí a pečovatelské úkony."7 

Úkony soběstačnosti pak zákon rozumí úkony nutné k základní péči o domácnost či 

o prostředí, ve kterém osoba žije a úkony vedoucí k základním sociálním aktivitám.  

 

3.5. Stanovení stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 
Osoby jsou zařazeny do jednotlivých stupňů závislosti na péči jiné fyzické osoby 

podle toho, při kolika úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti potřebují 

každodenní pomoc a dohled jiné fyzické osoby, přičemž zákon rozděluje osoby do dvou 

kategorií. První kategorií jsou osoby od věku jednoho roku do věku osmnácti let, 

kategorií druhou jsou osoby od věku osmnácti let výše. Rozdělení osob do stupňů 

závislosti dle počtu úkonů přináší následující tabulka. 

 

 

Stupeň závislosti počet úkonů osoby 1-18 let počet úkonů osoby nad 18 

let  

I. (lehká závislost) 5-10 13-18 

II. (středně těžká závislost) 11-15 19-24 

III. (těžká závislost) 16-20 25-30 

IV. (úplná závislost) 21 a více 31-36 

 

Ke stanovení stupně závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby zákon 

taxativně uvádí 36 úkonů, jejichž zvládnutí či nezvládnutí osobou je rozhodující pro 

zařazení do jednotlivých stupňů závislosti, viz výše. Zákon uvádí šestnáct úkonů péče o 

vlastní osobu (§ 9 odst. 1 zákona), taktéž šestnáct úkonů soběstačnosti (§ 9 odst. 2).  

 

                                                 
7 Důvodová zpráva vládního návrhu zákona o sociálních službách, zvláštní část, k § 8, str. 66 
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3.6. Aplikace prováděcí vyhlášky 
Jednotlivé úkony jsou pak blíže vymezeny prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. V 

příloze č. 1 této vyhlášky je pro každý úkon péče o vlastní osobu i soběstačnosti 

uvedeno několik činností (jedna až šest), které se při posuzování schopnosti zvládání 

úkonů vyhodnocují. § 1 odst. 2 vyhlášky pak stanoví, že pro zhodnocení zvládání či 

nezvládání úkonů je relevantní, zda je osoba dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a 

opakovaně schopna rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým 

způsobem a kontrolovat správnost prováděného úkonu. Důsledná aplikace tohoto 

ustanovení dle mých zkušeností činí v praxi určité obtíže, přitom je velmi podstatným 

faktorem při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby právě u osob se 

zrakovým postižením. Osoby se zrakovým postižením jsou totiž v praxi často schopny 

mnohé úkony fyzicky provést, ale nesplňují některé z ostatních dvou  výše uvedených 

kritérií, tedy rozpoznat potřebu úkonu a zkontrolovat správnost jeho provedení. Pokud 

ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky 505/2006 není řádně aplikováno, může to vést k 

chybnému určení stupně závislosti osoby na péči jiné fyzické osoby. 

Je otázkou, zda taxativní uvedení jednotlivých úkonů posuzovaných při 

stanovení stupně závislosti přímo v ZSS (§ 9 odst. 1 a 2), když tyto úkony jsou znovu 

vyjmenovány s jednotlivými činnostmi v prováděcí vyhlášce, není pro normu právní 

síly, jakou zákon je, poněkud legislativně "neelegantní". 

 

3.7. Podmínky příspěvku na péči 
Nyní se ale vraťme ke shrnutí základních podmínek, které musí být splněny, aby 

se mohla určitá osoba stát osobou oprávněnou z hlediska získání příspěvku na péči. 

Musí tedy jít o osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje pomoc jiné fyzické osoby, a to pomoc při péči o vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti.  

Negativní vymezení nám pak přináší § 7 odst. 3 ZSS, který stanoví, že na 

příspěvek na péči nemá nárok osoba mladší jednoho roku. Horní věková hranice osob 

samozřejmě stanovena není, rozdílům v posuzování osob v závislosti na jejich věku se 

budu dále věnovat. 
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3.8. Výše příspěvku 
Dle zařazení osob do jednotlivých stupňů je pak zákonem stanovena výše 

příspěvku. I tato výše je pak ve třech stupních závislosti (kromě IV. stupně, tedy úplné 

závislosti) rozdílná dle dvou věkových kategorií osob. 

Výši příspěvku opět vyjadřuje níže uvedená tabulka: 

 

Stupeň závislosti Výše příspěvku v KČ u 

osob ve věku 1 – 18 let 

Výše příspěvku v KČ u 

osob ve věku od 18 let výše 

I. stupeň  3000 2000 

II. stupeň 5000 4000 

III. stupeň 9000 8000 

IV. stupeň 12000 12000 

 

 

 

3.9. Orgány činné v řízeních týkajících se příspěvku na péči 
Působnost orgánů na úseku sociálních služeb (příspěvek na péči nevyjímaje) 

stanoví obecně § 5 ZSS. Nejvyšším orgánem pro okruh vztahů upravených ZSS je pak 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, hierarchie pak sestupně pokračuje krajskými úřady 

a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, jedná se o výkon správy v přenesené 

působnosti. Státní správa je dále svěřena okresním správám sociálního zabezpečení, 

určitá část je delegována na kraje a obce. 

 

 

3.10. Nárok na příspěvek na péči 
Zákon stanoví odlišně pojmy nárok na příspěvek na péči a nárok na výplatu příspěvku. 

Nárok na příspěvek vzniká splněním podmínek, o kterých jsem pojednal výše, zatímco 

nárok na výplatu příspěvku vzniká datem zahájení řízení, resp. dle § 13 odst. 2 může být 

příspěvek přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, v němž bylo 

řízení o příspěvku zahájeno. V tomto se nárok na výplatu příspěvku odlišuje např. od 

nároku na výplatu starobního důchodu, jak je upraven v zákoně o důchodovém 
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pojištění8. § 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění totiž stanoví, že nárok na výplatu 

důchodu či jeho části zaniká uplynutím pěti let, pokud zákon dále nestanoví jinak. V 

praxi to tedy znamená, že příspěvek na péči nemůže být narozdíl od důchodu vyplacen 

zpětně za dobu před datem zahájení řízení ve věci této dávky. 

Změny nároku na výplatu příspěvku jsou pak upraveny v § 14 ZSS, který 

stanoví, že pokud byl příspěvek přiznán ve vyšší výměře  nebo byl vyplácen od 

dřívějšího data, než náležel, lze provést snížení od měsíce následujícího po již 

vyplaceném příspěvku, naopak pokud byl příspěvek vyplácen v nižší částce, než tomu 

mělo být, nebo byl neprávem odepřen, náleží v oné vyšší výměře od okamžiku, odkdy 

byly pro vyšší výměru splněny podmínky s tím, že tato "retroaktivita" je omezena 

časovým obdobím tří let.   

Již citovaným Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů (z. č. 261/2007 Sb.) 

došlo k vložení § 14a, který nabyl účinnosti 1.1.2008, a jehož odstavec 1 zastavuje 

poskytování příspěvku, je-li osoba v ústavní péči zdravotnického  zařízení, které 

nespadá pod režim zákona o sociálních službách, ve školském zařízení pro výkon 

ústavní či ochranné výchovy,  popř. je-li osoba ve výkonu vazby či trestu odnětí 

svobody. Určitou změkčující výjimku z tohoto omezení z hlediska příjemců příspěvku 

pak přinesla novelizace § 14a, která byla provedena zákonem 206/2009 Sb., který 

umožňuje vyplácet příspěvek i v době pobytu oprávněné osoby v nemocnici či 

odborném léčebném ústavu za podmínky, že spolu s oprávněnou osobou je do takového 

zařízení přijat i průvodce, kterého oprávněná osoba v žádosti o příspěvek uvedla jako 

osobu, která mu poskytuje péči. Tato úprava velice pomohla osobám se zrakovým 

postižením, zejména prakticky a úplně nevidomým. Pro tyto osoby bývá obtížná 

adaptace na neznámé prostředí, orientace v něm, proto je velice vhodné (a u dětí 

předškolního věku je to téměř nezbytné), může-li s nimi být průvodce do nemocnice či 

léčebného zařízení přijat. Tato situace bývá většinou spojena s výpadkem v příjmech 

osoby, která o oprávněnou osobu pečuje. Nepozastavení vyplácení příspěvku na péči v 

těchto situacích bylo tedy velmi správným počinem.  Dále bylo stanoveno, že příspěvek 

se nevyplácí jen v případě, jedná-li se o pobyt trvající po celý kalendářní měsíc. Přitom 

podmínka pobytu po celý kalendářní měsíc dle § 14a není splněna, pokud je osoba 

přijata prvního dne či propuštěna posledního dne kalendářního měsíce. Takto 

                                                 
8 Zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,)  
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pozastavená výplata příspěvku se obnoví od měsíce, v němž byla osoba z pobytu v 

zařízení, v němž jí byla poskytována zdravotní péče, propuštěna, pokud ovšem 

oprávněná osoba nebo osoba poskytující péči splní své ohlašovací povinnosti, o nichž 

pojednám níže. 

Na zánik nároku na příspěvek nemá vliv plynutí času, ovšem nárok na výplatu 

příspěvku zaniká nejpozději rok po té, kdy tento příspěvek náležel. Tato lhůta však 

neběží po dobu řízení o příspěvku.  

Pokud již osoba zažádá o příspěvek, ale zemře před pravomocným rozhodnutím 

o příspěvku, nestanou se částky splatné do smrti žadatele předmětem dědictví dle 

občanského zákoníku, nýbrž zákon o sociálních službách v § 16 řeší jejich přechod tak, 

že připadnou osobě, která je uvedena v žádosti jako osoba pečující. Takto mohou částky 

splatné do smrti žadatele přejít na osobu blízkou, jinou fyzickou osobu (k tomuto pojmu 

se ještě vrátím při výkladu o poskytování péče),  či dokonce na zařízení poskytující 

pobytové sociální služby nebo zdravotnické zařízení poskytující služby dle ZSS. Tímto 

způsobem je přechod nároku na příspěvek upraven v § 16, který již prošel dvěma 

novelizacemi, přičemž ve znění účinném do 31.7.2007 nárok přecházel toliko na 

manžela, děti či rodiče, kteří žili s žadatelem v době jeho smrti v domácnosti. Zákon 

261/2007 Sb. přiznal právo na přechod nároku výše uvedeným právnickým osobám a 

zákon 206/2009 Sb. pak do výčtu osob poskytujících péči přidal speciální lůžkové 

zdravotnické zařízení hospicového typu.  

Je samozřejmě možné, že během jednoho měsíce, za který náleží příspěvek na 

péči, se na péči podílelo více výše uvedených osob; zákon pak řeší přechod nároku tak, 

že se rozdělí rovným dílem, popř. mohou uzavřít dohodu, v níž své podíly stanoví 

odlišně. Podstatné ovšem je, že všechny osoby, které od doby podání žádosti do smrti 

žadatele poskytovaly péči, stávají se účastníky řízení o přechodu nároku na nevyplacené 

částky.  

Častou otázkou v sociálně právní poradně Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých, ve které jsou poskytovány sociální služby zejména klientům se zrakovým 

postižením, je, zda jim vyplacený příspěvek na péči může být zabaven při exekuci či 

výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí. § 17 odst. 2 ZSS jasně 

stanoví, že nárok na příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí, nemůže být předmětem 

dohody o srážkách, nelze ho zastavit, ani postoupit.  
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3.11. Zvláštní příjemce 
Je samozřejmé, že příjemcem příspěvku je ve většině případů oprávněná osoba, 

tedy osoba, která potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při 

úkonech soběstačnosti, která si za tento příspěvek pro sebe potřebnou péči "nakupuje". 

Za nezletilé osoby jsou příjemci jejich zákonní zástupci, popř. jiné fyzické osoby, 

kterým byli nezletilí svěřeni pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. Zákon 

ovšem počítá s variantou, že takováto osoba nemusí být způsobilá k přijímání příspěvku 

nebo příspěvek neužívá či nemůže užívat k zajištění potřebné pomoci, proto zavádí 

termín "zvláštní příjemce". Tohoto zvláštního příjemce ustanovuje obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, obvykle se souhlasem oprávněné osoby. Souhlasu není třeba, 

pokud ho oprávněná osoba není schopna dát, přičemž tuto skutečnost musí potvrdit 

ošetřující lékař a souhlas se také nevyžaduje od nezletilých osob. Zvláštní příjemce je 

povinen příspěvek užívat ve prospěch oprávněné osoby, tedy nakupovat za něj 

potřebnou péči. Povinnost podání vyúčtování je pak upravena obdobně jako např. 

povinnost zákonného zástupce při správě majetku nezletilého či opatrovníka v zákoně o 

rodině.9 Tedy v případě žádosti ať oprávněné osoby či správního orgánu je povinen 

podat vyúčtování o nakládání s příspěvkem. 

 

3.12. Řízení příspěvku na péči se týkající 
Řízení o přiznání příspěvku je zahájeno podáním písemné žádosti. Žádost je 

třeba podat na předepsaném formuláři vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Tuto žádost podává osoba, která se domnívá, že je oprávněnou osobou, dále ji může 

podat za takovou osobu její zákonný zástupce. Je možné i zahájení řízení ex offo, a to v 

případě, že osoba není schopna jednat samostatně a nemá zástupce. Pokud nezletilá 

osoba využívá sociálních pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením, domovech se zvláštním režimem nebo jsou jí poskytovány sociální služby 

ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, může obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vyzvat zákonného zástupce této osoby k podání žádosti o přiznání příspěvku. Pokud tato 

                                                 
9 § 37a a § 37b z. č. 94/1963 Sb., v platném znění, (zákon o rodině) 
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žádost není podána do dvou měsíců od pravomocnosti takové výzvy, může žádost podat 

zařízení uvedené v předchozí větě.  

Řízení, jehož vyústěním by měla být změna v dosavadním poskytování 

příspěvku může být zahájeno jak na žádost příjemce, tak z moci úřední. Zákon 

261/2007 Sb. pak připojil k § 23 ZSS ještě odstavec 5, který umožňuje, aby příslušný 

obecní úřad jmenoval pro konkrétní řízení opatrovníka osobě, která z důvodu 

zdravotního stavu není sama schopna jednat a nemá zástupce. Toto rozhodnutí nemůže 

být učiněno bez vyjádření ošetřujícího lékaře. 

Žádost musí obsahovat běžné náležitosti stanovené správním řádem, tedy jméno, 

příjmení, trvalé bydliště fyzické osoby, popř. jinou adresu, na kterou jí má být 

doručováno,10 a dále jméno osoby, která bude poskytovat péči. Touto "pečující" osobou 

může být osoba blízká, jiná fyzická osoba nebo právnická osoba. Osobou blízkou má 

ZSS na mysli blízkou osobu, jak ji v § 116 upravuje občanský zákoník.11 Jinou fyzickou 

osobou má ZSS na mysli fyzickou osobu, která není vzhledem k oprávněné osobě v 

příbuzenském vztahu charakteristickém pro osobu blízkou, ale zároveň nesmí sociální 

službu poskytovat jako podnikatel. Pokud by sociální služby poskytovala jako 

podnikatel (závazná je definice § 2 odst. 1 a 2 písm. c) obchodního zákoníku,12 jednalo 

by se pak o poskytovatele sociálních služeb, na kterého by dopadala povinnost 

registrace poskytování sociálních služeb a další povinnosti dle ZSS. 

Zatím poslední novelou ZSS, zákonem 206/2009 Sb., došlo ke zpřísnění 

ustanovení § 24 a v současnosti je kromě uvedených náležitostí k žádosti třeba doložit 

písemný souhlas osoby, která bude poskytovat (nebo již poskytuje) péči, zákon dokonce 

požaduje doložení způsobu poskytování péče. Způsobem pomoci má v tomto případě 

zákon snad na mysli formy pomoci, pobytovou, ambulantní či terénní (§ 33), ale možná 

se jedná o popis poskytované pomoci, úmysl zákonodárce zde není jasný. 

V praxi jsem se setkal s několika případy, kdy žadatelé se zrakovým postižením 

v seniorském věku, kteří užívali neformální pomoci souseda taktéž v seniorském věku, 

nebyli schopni splnit podmínku ohlášení pečující osoby z toho důvodu, že fyzická 

                                                 
10 § 37 odst. 2 správního řádu (z. č. 500/2004 Sb., v platném znění) 
11 Z. č. 40/1964 Sb., v platném znění 
12 Z. č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník), v § 2 odst. 1 stanoví, že podnikáním se rozumí 
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení zisku. 
§ 2 odst. 3 písm. c) pak stanoví, že podnikatelem je osoba, která podniká na základě jiného než 
živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, v tomto případě tedy ZSS. 



    

 19   

osoba, která jim pomoc poskytovala, odmítala pro účely žádosti svůj souhlas dát 

s odůvodněním, že se k takové pomoci nechce zavazovat, že má strach, že by mohla 

přijít o své vlastní příjmy (obvykle starobní důchod), kdyby takto oficiálně přiznala, že 

z poskytování pomoci osobě se zrakovým postižením má nějaký příjem. Marné bylo 

ujišťování, že neexistuje právní předpis, který by omezoval souběh výplaty starobního 

důchodu s příjmem, který získává za poskytovanou pomoc. A když už tato osoba 

uvěřila, že takový předpis v současné době neexistuje, posledním argumentem byla 

skutečnost, že není vyloučeno, že v brzké době podobný předpis nebude přijat. Výše 

uvedené vskutku nesvědčí o dodržování principu právní jistoty, coby důležité hodnoty 

legislativy právního státu, jakým by ČR jistě ráda byla. 

Dalším údajem vyžadovaným § 24 písm. b) ZSS pro účely žádosti o příspěvek je 

určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen. Příspěvek je vyplácen měsíčně, 

dosud toliko v české měně, žadatel buď uvede adresu, na kterou mu bude příspěvek 

zasílán peněžní poukázkou, nebo je mu zasílán na osobou zvolený bankovní účet.  

V současnosti jsou však platná, nikoliv účinná, novelizovaná ustanovení § 18A, 

která mění způsob výplaty příspěvku pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby v 

I. stupni. Těmto osobám by měla být peněžní formou vyplácena polovina příspěvku, 

tedy částka ve výši 1000 KČ, druhá část příspěvku by pak měla být vyplácena formou 

poukázky nebo elektronického platebního prostředku určeného k úhradě za sociální 

služby poskytnuté této osobě poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v 

registru poskytovatelů sociálních služeb. § 18a měl být dle novely provedené zákonem 

206/2009 Sb. účinný již od 1.1.2010, ovšem jeho účinnost byla zákonem 362/2009 Sb. 

fakticky odsunuta na 1.1.2011. Ke kombinované výplatě, jak se nově upravenému 

modelu výplaty příspěvku zatím určenému jen pro osoby závislé na péči jiné fyzické 

osoby v I. stupni říká, se vrátím v kapitole věnované alternativám dalšího vývoje 

příspěvku na péči. 

Řízení je pak zahájeno v okamžiku, kdy žadatel podá náležitě vyplněný formulář 

žádosti o příspěvek na péči s formulářem "oznámení o poskytovateli pomoci" na 

příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tedy u občana ČR v místě jeho 

trvalého pobytu, u cizince v místě hlášeného pobytu.  

Obecní úřad je pak povinen provést sociální šetření, v němž zjišťuje schopnosti 

samostatného života žadatele z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti, a to  v 
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jeho přirozeném sociálním prostředí (§ 25 odst. 1). Právě již při tomto sociálním šetření 

by měl sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností zjistit, při 

kterých úkonech taxativně uvedených v § 9 odst. 1 a 2 ZSS potřebuje osoba pomoc jiné 

fyzické osoby. O tomto sociálním šetření provede obecní úřad písemný záznam, se 

kterým se žadatel má právo na vlastní žádost seznámit, rozhodně se proti němu nemůže 

odvolat, nejedná se o rozhodnutí. Po provedení sociálního šetření zašle obecní úřad 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posudek stupně závislosti 

osoby. Současně s žádostí zašle výsledky provedeného sociálního šetření spolu s kopií 

žádosti osoby o příspěvek okresní správě sociálního zabezpečení. Ta si pak vyžádá 

potřebné lékařské zprávy, tedy zprávu ošetřujícího lékaře a zprávy odborných lékařů. 

Všechny tyto podklady i s možností vyšetření vlastního posudkového lékaře jsou pak 

podkladem pro vydání posouzení OSSZ, v němž je uveden stupeň závislosti na péči jiné 

osoby s konkrétními úkony, při nichž osoba potřebuje pomoc. Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností pak na základě tohoto posouzení vydává rozhodnutí o přiznání, 

změně či zamítnutí žádosti příspěvku na péči. Posouzení OSSZ je součástí vydaného 

rozhodnutí.  

Výsledkem řízení je pak klasické správní rozhodnutí, proti kterému je možné se 

ve lhůtě patnácti dnů od doručení odvolat.  Odvolacím orgánem je dle § 28 odst. 1 

krajský úřad. Posudek OSSZ pak přezkoumává posudková komise MPSV.  

Jednou z častých výtek z řad žadatelů o příspěvek na péči je nepřiměřená délka celého 

správního řízení. K běžným lhůtám, které mají správní orgány na provedení řízení je 

však nutno připočítat dobu, po kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností čeká na 

posouzení OSSZ. Po tuto dobu je totiž řízení přerušeno (§ 26 ZSS).  

 

Některé úkony týkající se změn při vyplácení příspěvku však mohou proběhnout bez 

toho, aby se konalo výše popsané řízení, jde o tyto případy: 

a) zastavení výplaty příspěvku dle § 14a odst. 1 ZSS, tedy v případě, kdy je osoba 

po celý kalendářní měsíc přijata ve zdravotnickém zařízení, jak bylo popsáno v 

oddílu věnovaném podmínkám nároku na příspěvek na péči v této kapitole.  

b) při změně ve vyplácení příspěvku v souvislosti se změnou trvalého pobytu 

oprávněné osoby 

c) při zastavení výplaty příspěvku, pokud osoba neplní svoji oznamovací povinnost 
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d) při změně vyplácení příspěvku v souvislosti s dovršením věku osmnácti let u 

oprávněné osoby. 

V těchto případech obecní úřad tato oznámení pouze písemně doručuje, a to nikoliv 

formou doručení do vlastních rukou (§ 26a odst. 1). Proti tomuto oznámení je možno do 

patnácti dnů od posledního dne měsíce, v němž došlo ke změně či zastavení výplaty 

příspěvku podat námitky. Obecní úřad je povinen do třiceti dnů od obdržení námitek 

vydat rozhodnutí, proti němuž je pak možné užít běžné opravné prostředky dle 

správního řádu. 

 

3.13. Povinnosti a kontrola 
Zákon osobě, jež je pobiratelem příspěvku na péči stanoví určité povinnosti.  

Žadatel i oprávněná osoba jsou povinni strpět sociální šetření prováděné sociálním 

pracovníkem obecního úřadu, podrobit se lékařským vyšetřením dle pokynů okresní 

správy sociálního zabezpečení nebo České správy sociálního zabezpečení, poskytnout 

požadovanou součinnost potřebnou k vypracování posudku, doložit a dát souhlas k 

ověření rozhodných skutečností prokazujících nárok na příspěvek. Ohlásit veškeré 

změny, které se týkají jak probíhajícího řízení tak změn souvisejících s nároky na 

pobírání příspěvku, vždy do osmi dnů po té, co ke změně došlo. V zásadě stejné 

povinnosti má i příjemce, tedy osoba, které je již příspěvek poskytován. Navíc musí 

nahlásit změny týkající se pomoci, kterou si za příspěvek "nakupuje", opět zde platí 

osmidenní lhůta. Dále je příjemce povinen příspěvek užívat na pomoc tak, jak předem 

úřadu ohlásil. Při porušení povinností hrozí po předchozím písemném upozornění na 

tuto možnost žadateli či oprávněné osobě nepřiznání příspěvku, příjemci pak jeho 

zastavení či odnětí. § 21a ZSS ještě stanoví určité oznamovací povinnosti i osobě 

poskytující péči, zjm. oznámení o přijetí či propuštění oprávněné osoby do či ze 

zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní péči, popř. o úmrtí oprávněné osoby. 

Tato povinnost platí tehdy, pokud ji nemůže vykonat oprávněná osoba sama. 

 

Hlava VIII. části druhé je věnována kontrole využívání příspěvku na péči. 

Pravomoc obecního úřadu obce s rozšířenou působností byla rozšířena a konkretizována 

novelou provedenou zákonem 206/2009 Sb. 
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Obecní úřad takto může kontrolovat, zda byl příspěvek využit k zajištění pomoci 

ohlášenou osobou, zda ji tato osoba poskytovala osobně, v případě, že má pomoc 

poskytovat právnická či fyzická osoba podléhající režimu poskytování pomoci dle ZSS, 

zda byl takový poskytovatel řádně zaregistrován, zda je pomoc poskytována řádně a v 

úkonech, při kterých oprávněná osoba potřebuje pomoc dle předchozího posouzení.  

V této hlavě se dle mého názoru zákonodárce dopustil chyby, když v § 29 odst. 1 písm. 

d) mezi kontrolovanými parametry uvádí následující: 

" d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a 

zda je zaměřena na úkony, které podle výsledku posouzení stupně závislosti úřadem 

práce není osoba schopna zvládat," 

Zákonem 479/2008 Sb., který novelizoval kromě jiných i ZSS, bylo posuzování 

stupně závislosti přeneseno z úřadů práce na okresní správy sociálního zabezpečení. 

Zákonodárce však tuto změnu opomněl promítnout do hlavy VIII. části druhé zákona, 

kde tak i po novelizaci provedené zákonem 206/2009 Sb. stále zůstává uveden místo 

okresní správy sociálního zabezpečení úřad práce.  

Dále byl výše zmíněnou novelou (z. č. 206/2009) upraven předtím sporný fakt, 

zda může osobou poskytující pomoc jiné fyzické osobě být osoba, která sama pobírá 

příspěvek na péči. Zákon tuto záležitost nyní upravuje v § 29 odst. 1 písm. f) tak, že 

osoba sama pobírající příspěvek na péči způsobilou k poskytování pomoci jiné fyzické 

osobě není, ledaže je lékařským posudkem doložen opak. Tuto možnost si lze dobře 

představit na manželském páru, kdy každý z manželů je handicapován jiným 

zdravotním postižením, např. při soužití zrakově postižené osoby a osoby s postižením 

pohybového ústrojí je docela dobře možné, že jedna osoba kompenzuje mnohá omezení 

pramenící z handicapu druhé osoby.  

 

Ještě bych se rád zastavil u praktické otázky, která se týká návštěvy sociálního 

pracovníka obecního úřadu u osoby, ať už za účelem provedení sociálního šetření či za 

účelem provedení kontroly využívání příspěvku. Zákon v § 29 odst. 2 říká, že 

pracovníci obecního či krajského úřadu jsou oprávněni vstupovat do obydlí, v němž 

osoba žije, a to na základě souhlasu osob, jichž se šetření či kontrola týká. Dále je 

stanoveno, že jsou úředníci povinni se prokázat zvláštním oprávněním13 vydaným jejich 

                                                 
13 Vzor zvláštního oprávnění je obsažen v příloze č.3 vyhlášky 505/2006 Sb. 
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zaměstnavateli, tedy obecním nebo krajským úřadem. V praxi přitom vyvstal problém, 

že osoby se zrakovým postižením, zejména prakticky či úplně nevidomí si nemohou 

oprávnění přečíst a ověřit tak, že se skutečně jedná o osobu pověřenou vykonáním 

sociálního šetření či kontroly. Jako všeobecně schůdný se v takových případech jeví 

postup, kdy zaměstnanec předtím, než je vpuštěn do obydlí, sdělí kontrolované osobě 

své jméno, tato osoba si pak telefonicky na příslušném úřadu ověří, zda skutečně 

zaměstnanec toho jména na úřadu pracuje,  popř. zda byl skutečně vyslán k provedení 

kontroly či šetření. Další alternativou je samozřejmě ohlášení příchodu sociálního 

pracovníka předem; tohoto způsobu úřady také často využívají, pravděpodobně proto, 

že takto dochází k úspoře času s ohledem na možnost nezastižení osob v místě obydlí, 

apod. Šetření a kontrol bez předešlého ohlášení je vhodné užívat zřejmě jen tam, kde má 

správní orgán důvod k podezření, že dochází k nežádoucím jevům, tedy ke zneužívání 

příspěvku, k nikoliv řádnému poskytování pomoci, atd. 

 

3.14. Opravné prostředky 
Proti prvostupňovému rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

v řízeních týkajících se příspěvku na péči lze podat odvolání. Obecní úřad však 

nevydává ve všech případech, které mění postavení osob, rozhodnutí. Některé změny 

jsou pobiratelům příspěvku toliko oznamovány. V § 26 odst. 1 ZSS jsou taxativně 

uvedeny případy, ve kterých se slovy zákona "nevede řízení", tedy nemůže být vydáno 

rozhodnutí. O těchto případech již bylo pojednáno výše, v oddílu věnovaném řízení 

příspěvku na péči se týkajících. Po oznámení a následných námitkách je však i zde 

vydáno rozhodnutí, proti němuž je pak možné se odvolat. 

 

O odvoláních je  příslušný rozhodovat nadřízený krajský úřad (§ 28 odst. 1 

ZSS). Pokud se rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, týká posouzení stupně 

závislosti osoby, což je v praxi samozřejmě výrok, proti němuž směřuje většina 

odvolání, posuzuje pro účely odvolacího řízení stupeň závislosti posudková komise 

ministerstva práce a sociálních věcí14. 

                                                 
14 § 2 odst. 2 zákona 582/1991 Sb., v platném znění, o organizaci sociálního zabezpečení, stanoví, že 
"Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení 
soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené 
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Zákon o sociálních službách ještě v § 27 odst. 3 stanoví, že odvolání nemá 

odkladný účinek, na další průběh odvolacího řízení je třeba aplikovat příslušná 

ustanovení správního řádu. 

 

Velice spornou pak donedávna byla otázka, zda je možné rozhodnutí odvolacího 

orgánu týkající se řízení o příspěvku na péči, podrobit soudnímu přezkumu ve správním 

soudnictví. Argumentem svědčícím v neprospěch možnosti podrobení rozhodnutí 

soudnímu přezkumu je ustanovení § 70 písm. d) zákona o soudním řízení správním (z. 

č. 150/2002 Sb., v platném znění). Toto ustanovení vylučuje ze soudního přezkumu 

rozhodnutí, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob, pokud 

sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo 

podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 

Zákon o sociálních službách žádné ustanovení upravující možnost přezkumu ve 

správním soudnictví neobsahuje. Stejně tak rozhodnutí o příspěvku na péči neznamenají 

právní překážku při výkonu zaměstnání či povolání, naopak je zřejmé, že posouzení 

zdravotního stavu je velmi podstatnou složkou celého rozhodnutí.  

Touto otázkou se již zabýval Nejvyšší správní soud, který v této věci vydal dne 6. 

ledna 2010 rozsudek15, v němž rozhodl, že rozhodnutí o příspěvku na péči podle ZSS 

vyloučena ze soudního přezkumu na základě § 70 písm. d) SŘS nejsou. NSS v 

odůvodnění svého rozsudku konstatoval, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 

při svém rozhodování vychází z posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního 

zabezpečení (dříve úřadem práce), které se opírá o zprávu praktického či odborných 

lékařů, popř. vlastního funkčního vyšetření posuzujícího lékaře, ale také o sociální 

šetření provedené ještě před posuzováním příslušným obecním úřadem i o potřeby 

pomoci žadateli. Z toho NSS dovodil, že se nejedná o rozhodnutí, jejichž vydání závisí 

výlučně na posouzení zdravotního stavu žadatele. Navíc NSS zdůraznil, že v případě 

pochybností, zda nějaké rozhodnutí podléhá tzv. kompetenční výluce, je třeba užít 

restriktivního výkladu předmětného ustanovení.  

                                                                                                                                               
rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku okresní správy sociálního zabezpečení; za tím účelem zřizuje 
jako své orgány posudkové komise." Ministerstvem rozuměj ministerstvo práce a sociálních věcí. 
  
 
15 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2010, spisová značka 3 Ads 110/2009 49, 
uveřejněný ve Sbírce rozh. Nejvyššího správního soudu pod publikačním číslem 2018/2010  
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Z výše uvedeného tedy plyne jasný závěr, že rozhodnutí o příspěvku na péči není 

možné na základě kompetenční výluky stanovené v § 76 písm. d) ZSS z přezkumu ve 

správním soudnictví vyloučit. 
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4.1. Kapitola IV. Posuzování stupně závislosti na pomoci jiné 
fyzické osoby 
 

 

 

V této kapitole se chci zaměřit podrobně na způsob, jakým se stanoví stupeň 

závislosti osob na péči jiné fyzické osoby.  

 

4.2. Obecná pravidla pro hodnocení úkonů za účelem stanovení 
stupně závislosti  

Jak už bylo uvedeno v kapitole III., stupeň závislosti se určí dle počtu úkonů, při 

nichž osoba potřebuje každodenní pomoc či dohled jiné fyzické osoby. Úkony jsou 

rozděleny na úkony soběstačnosti a péče o vlastní osobu. ZSS tyto úkony taxativně 

uvádí v § 9, přičemž v odstavci 1 jsou uvedeny úkony péče o vlastní osobu, v odstavci 2 

úkony soběstačnosti. Každý odstavec obsahuje 18 úkonů, celkem je tedy uvedeno 36 

úkonů.  

ZSS v § 10 obsahuje několik pravidel, jak postupovat při hodnocení počtu 

úkonů, jež osoba není schopna zvládat, pro účel posouzení stupně závislosti. Odstavec 3 

stanoví, že se při posuzování stupně závislosti hodnotí funkční dopad dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládnout posuzovaný úkon. To znamená, 

že pokud budeme např. hodnotit úkon uvedený v § 10 odst. 2 pod písm. j), tedy "běžný 

úklid v domácnosti" u osoby se sluchovým postižením, která tento úkon v praxi 

nezvládá proto, že žije již dlouhá léta v manželství a vždy tento úkon obstarávala 

manželka, pak tento úkon musí být posouzen jako zvládnutelný, resp. že osoba je 

schopna tento úkon zvládat. Sluchové postižení totiž nemá žádný funkční dopad na 

schopnost osoby zvládnout běžný úklid v domácnosti.  

Pro správné hodnocení schopnosti zvládání jednotlivých úkonů je také důležitá 

aplikace ustanovení ZSS § 9 odst. 4 věty druhé, které stanoví, že je-li osoba schopná 

zvládat úkon jen částečně, pak to znamená, že ho schopna zvládnout není.  

Další pravidla, jak hodnotit schopnost zvládat jednotlivé posuzované úkony pro účely 

stanovení stupně závislosti pak přináší vyhláška 505/2006 Sb. Z hlediska osob se 

zrakovým postižením je podstatná náležitá aplikace ustanovení odstavce 2. § 1 
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prováděcí vyhlášky, který stanoví, že při hodnocení schopnosti osoby zvládat jednotlivé 

úkony se hodnotí, zda je osoba dlouhodobě, spolehlivě, samostatně a opakovaně 

schopna rozpoznat potřebu úkonu, tento úkon obvyklým způsobem provádět a 

kontrolovat správnost prováděného úkonu. Úkon provedený  za pomoci kompenzačních 

pomůcek má být hodnocen jako zvládnutelný jen tehdy, pokud užití pomůcky výslovně 

vyhláška v příloze č. 1 u jednotlivého úkonu stanoví.  

Je logické, že některé posuzované úkony nemohou zvládat osoby mladší 

osmnácti let, a to nikoliv z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, ale 

prostě proto, že jim to neumožňuje jejich nízký věk a k němu přiměřený stupeň vývoje 

intelektových, smyslových i tělesných schopností. K nezvládnutí úkonu z těchto důvodů 

není při hodnocení stupně závislosti přihlíženo, (§ 2 citované vyhlášky), tato skutečnost 

však je u jednotlivého úkonu v příloze vyhlášky uvedena s udáním věkové hranice, do 

níž konkrétní úkon není hodnocen. 

Činnosti, které se hodnotí pro schopnost zvládnout  jednovlivé úkony uvedené v 

ZSS, jsou pak vyjmenovány v příloze číslo 1 této vyhlášky. 

 

4.3. Jednotlivé úkony a jejich zvládnutelnost osobami se 
zrakovým postižením 

Nyní proberu jednotlivé úkony uvedené ve vyhlášce s příslušnými činnostmi, 

pokusím se zhodnotit možnost jejich zvládnutí z hlediska zrakového handicapu 

posuzované osoby, zjm. s ohledem na možnost zvládnutí úplně či prakticky nevidomou 

osobou. 

 

4.3.1. Úkony péče o vlastní osobu 
 

a) Podávání stravy – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti:  

- rozlišení jednotlivých druhů potravin a nápojů, 

- výběr nápojů, 

- výběr jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu, 

- vybalení potravin, 

- otevírání nápojů;  
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Jsem přesvědčen, že se zvládnutím  tohoto úkonu bude mít většina osob s 

těžkým zrakovým postižením závažné obtíže. Zejména pak s první činností, tedy 

rozlišením potravin. Mnoho druhů potravin lze samozřejmě rozlišit i bez pomoci zraku, 

pecen chleba od rohlíku dle tvaru rozliší hmatem každý, horší je to však již s rozlišením 

rajského protlaku od masové pomazánky, jsou-li obě potraviny konzervovány v 

plechovém obalu. Tyto potraviny nelze odlišit do okamžiku, než je osoba, která není 

schopna zrakem přečíst nápisy na obalech, otevře, čímž dochází k nutnosti rychlé 

spotřeby. Stejný problém nastává u odlišení potravin balených v papírových či 

plastových sáčcích, které mají podobný objem, např. cukr, sůl, mouka nebo rýže, 

kroupy a pohanka. Obdobná obtíž provází výběr čaje, který je balen často ve velmi 

podobných, hmatem nerozpoznatelných obalech. Tyto životní situace jsou jistě 

řešitelné, ale vždy za pomoci jiné fyzické osoby. Potraviny je možné si po nákupu v 

obchodě označit popisky v Braillově písmu, štítky čitelnými za pomoci zařízení s 

hlasovým výstupem, roztřídit do ustálených přihrádek, apod. Dále se domnívám, že 

osoby s těžším zrakovým postižením mají občas potíže s vybalením některých potravin; 

tento problém přinesla metoda balení, při níž je do obalu vložen proužek, s jehož 

pomocí by měla jít potravina snadno rozbalit. Ovšem nalezení tohoto proužku bývá 

velmi problematické – proužek bývá označen graficky, často není možné bez pomoci 

zraku toto označení nalézt. Rozbalování v jiném místě, než doporučuje výrobce pak 

bývá velmi nesnadné, dochází k nestandardnímu rozbalení a často poškození (např. 

rozsypání či jiné deformaci) potraviny.  

Domnívám se, že ostatní činnosti, které jsou v tomto ustanovení obsaženy, tedy 

výběr a otevření nápoje, výběr vhodných potravin osoba handicapovaná toliko zrakově 

je schopna zvládnout. 

Při hodnocení tohoto prvního úkonu je třeba vyřešit otázku, zda nezvládnutí 

některých činností úkonu znamená nezvládnutí úkonu celého, resp. zda bude úkon 

započítán při hodnocení pro stanovení stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby k 

úkonům, při kterých osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled, jak stanoví § 8 

ZSS. Vzhledem k tomu, že v některých níže uvedených úkonech jsou různé činnosti pod 

tímto úkonem vyjmenované celkem jednoznačně zacíleny na osoby s určitým 

zdravotním postižením, můžeme patrně dovodit, že pro nezvládnutí úkonu postačuje, 

aby posuzovaná osoba nebyla schopna zvládat jednu z činností. 
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Již ve III. kapitole jsem zmínil, že ustanovení § 8, které stanoví v písmenech a) 

až d) podmínku, že osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, 

potřebuje-li její  každodenní pomoc nebo dohled, je velice problematické.  U mnoha 

zejména "lehce" a "středně těžce" závislých osob v praxi rozhodně nemusí jít o pomoc 

či dohled každodenní. Například potraviny je možné roztřídit bezprostředně po nákupu, 

který může proběhnout dvakrát týdně a jak uvidíme níže, toto nakumulování pomoci jen 

na některé dny je možné u velkého množství posuzovaných úkonů a činností. 

 

b)  podávání a porcování stravy – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti 

- podávání stravy v obvyklém denním režimu, 

- schopnost dát stravu na talíř nebo misku a jejich přenesení, 

- rozdělení stravy na menší kousky za používání alespoň lžíce, 

- míchání, lití tekutin, 

- uchopení nádoby s nápojem, 

- spolehlivé a bezpečné přenesení nápoje, lahve, šálku nebo jiné nádoby; 

-stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy zvláštního složení, 

množství nebo četnosti, popřípadě léčebných nutričních doplňků; 

 

Zvládání tohoto úkonu bude u osob se zrakovým postižením velice individuální, 

dokonce se může i beze změny zdravotního stavu měnit. Ztráta zraku bývá provázena i 

menší stabilitou16, což bude mít rozhodně vliv na zvládnutí bezpečného přenesení 

nápoje nebo pokrmu tekuté konzistence. Přenášení komplikuje i nemožnost zrakové 

kontroly hladiny přenášeného pokrmu nebo nápoje. Problematickou činností může být i 

lití tekutin, zejména jsou–li horké. Některé osoby se zrakovým postižením používají 

jako kompenzační pomůcku indikátor hladiny, v tomto případě posuzovaná osoba 

činnost nezvládá, neboť vyhláška u tohoto úkonu možnost užití kompenzačních 

pomůcek nestanoví. 

 

c)  přijímání stravy, dodržování pitného režimu – pro schopnost zvládnutí úkonu se 

hodnotí tyto činnosti 
                                                 
16 Vágnerová, Marie: Oftalmopsychologie dětského věku, vydala Univerzita Karlova, str. 35 
Zdroj: Knihovna digitálních dokumentů SONS 
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- přenesení stravy k ústům alespoň lžící, 

- přenesení nápoje k ústům, 

- konzumace stravy a nápojů obvyklým způsobem 

 

S tímto úkonem, dle mého názoru, většina osob se zrakovým postižením starších 

osmnácti let nebude mít z titulu svého handicapu zásadní potíže. Je ale skutečností, že u 

dětí se zrakovým postižením je zpomalen motorický vývoj, a konzumovat stravu 

obvyklým způsobem se naučí výrazně později, než jejich zdraví vrstevníci. U těchto 

osob tedy může dojít k tomu, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 

tedy zrakového postižení, nebudou schopny tento úkon zvládat ve věku, v němž by ho  

osoby stejného věku bez postižení zraku zvládaly. Protože u tohoto úkonu není uvedeno 

žádné omezení, které by osoby do určitého věku z hodnocení tohoto úkonu vylučovalo, 

bude v takovém případě úkon posouzen jako pro tuto osobu nezvládnutelný.  

 

d) mytí těla – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti 

- umytí rukou, obličeje, 

- utírání se; 

 

Tento úkon mohou osoby se zrakovým postižením fyzicky provést obvyklým 

způsobem, problém však přináší rozpoznání potřeby úkonu a následná kontrola kvality 

jeho provedení.  Obtíž s kontrolou nastává zejména v situacích, kdy se osoba se 

zrakovým postižením setkává s extrémně špinícími, nebo barvícími materiály. Zde je 

navíc třeba vzít v úvahu skutečnost, že zrakově postižení kompenzují chybějící zrakové 

vjemy z velké části hmatem, a tudíž s uvedenými materiály přicházejí častěji do 

bezprostředního kontaktu. 

 

e) koupání nebo sprchování – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti 

- provedení celkové hygieny, včetně vlasů, 

- péče o pokožku; 

 

U hodnocení tohoto  úkonu platí limity uvedené u bodu d), problém s 

rozpoznáním potřeby úkonu a kontrolou kvality provedení. 
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f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti 

- čištění zubů nebo zubní protézy, 

- česání vlasů, 

- čištění nehtů, stříhání nebo opilování nehtů, 

- holení; 

 

Většina osob se ZP nemá zásadní problém s oholením do hladka, údržba jiné 

úpravy vousů je pro úplně a prakticky nevidomé těžko zvladatelná.  Ze stříhání nehtů 

bez zrakové kontroly má mnoho osob se ZP obavy, a potřebují při tomto úkonu pomoc 

jiné fyzické osoby. U česání vlasů se potřeba pomoci jiné fyzické osoby liší u žen a 

mužů, protože u žen je tento úkon obvykle spojen s náročnějšími estetickými požadavky 

na výsledek úkonu. 

 

g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny – pro schopnost zvládnutí úkonu se 

hodnotí tyto činnosti 

- regulace vyprazdňování moče a stolice, 

- zaujetí vhodné polohy při výkonu fyziologické potřeby, 

- manipulace s oděvem před a po vyprázdnění, 

- očista po provedení fyziologické potřeby, 

- vyhledání WC; 

 

Ze zkušeností získaných při práci v sociálně právní poradně vím, že klientům 

bývá zjišťování schopnosti zvládání tohoto úkonu velmi nepříjemné. Nicméně se 

domnívám, že má ve vyhlášce své opodstatnění. Osoby se ZP většinu činností 

souvisejících s tímto úkonem zvládají, s výjimkou vyhledání WC. Tento problém 

vyvstává všude, mimo přirozené prostředí, které osoba se ZP důvěrně zná. Samotný fakt 

potřeby vyhledání WC na neznámém místě, zapříčiňuje potřebu průvodce i v situacích a 

při činnostech, které by osoba se ZP jinak zvládla samostatně.  
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h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí 

tyto činnosti 

- změna polohy těla z polohy v leže do polohy v sedě nebo ve stoji a opačně, popřípadě 

s přidržováním nebo s oporou, 

- změna polohy ze sedu a do sedu, 

- změna polohy z boku na bok; 

 

Osoba se zrakovým handicapem, který není kombinován s jiným postižením, by 

neměla mít se zvládnutím úkonu žádné obtíže. 

 

i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí 

tyto činnosti 

- schopnost vydržet v poloze v sedě po dobu alespoň 30 minut, 

- udržování polohy těla v požadované poloze při delším sezení; 

 

j) stání, schopnost vydržet stát – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti 

- stání, popřípadě s přidržováním nebo s oporou o kompenzační pomůcku, 

- setrvání ve stoji, popřípadě s přidržováním nebo s oporou po dobu alespoň 10 minut; 

 

Úkony v bodech h) až j) jsou jednoznačně zaměřeny na osoby s postižením 

pohybového aparátu, osob se ZP se týkají pouze v případě kombinovaného postižení. 

Ze strany samotných osob se zrakovým postižením se často setkávám s výtkou, že 

příspěvek na péči, tak jak je konstruován v ZSS a dotvořen v této kapitole probíranou 

vyhláškou, je koncipován zejména s ohledem na osoby s pohybovým postižením, 

zatímco ZP osoby jsou dle tohoto názorového proudu upozaděny. Je pravdou, že 

nenajdeme úkony, které by byly specificky zaměřeny na problémy osob se ZP, naopak 

úkonů, které jsou zaměřeny poměrně specificky na osoby s postižením pohybového 

ústrojí, najdeme více. Dva výše citované úkony jsou dokladem oprávněnosti tohoto 

tvrzení. 

 

k) přemisťování předmětů denní potřeby – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí 

tyto činnosti 
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- vykonávání koordinovaných činností při manipulaci s předměty, 

- rozlišení předmětů, 

- uchopení předmětu rukou nebo oběma rukama, 

- zdvihnutí předmětu ze stolu, ze země, 

- přenášení předmětu z jednoho místa na druhé, 

- vyhledání předmětů; 

 

Zde není zcela jasné,  jak přesnou koordinaci má vyhláška na mysli. Zda se 

jedná o přisunutí židle ke stolu, nebo navlečení nitě do jehly. Je zřejmé, že tato 

schopnost bude vedle závislosti na zrakovém handicapu významně souviset i s 

motorickou obratností. Je zde vytvořen velký prostor pro správní uvážení17. Totéž platí 

pro rozlišení předmětů. Jak jsem již uvedl u úkonu pod bodem a) některé předměty lze 

odlišit dle tvaru, materiálu, problém nastává u předmětů, které intaktní populace běžně 

rozlišuje v přiměřeném časovém limitu zjm. černotiskovým popiskem, jako např. 

jednotlivé tituly na různých nosičích (CD), úklidové a kosmetické prostředky (šampon a 

aviváž, zubní pasta a pleťový krém v plastové tubě). 

 

l) chůze po rovině – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti 

- chůze, popřípadě s použitím kompenzačních pomůcek krok za krokem, 

- chůze v bytě, 

- chůze v bezprostředním okolí bydliště, 

- udržení požadovaného směru chůze, 

- chůze okolo překážek; 

 

U tohoto úkonu není problém s jeho fyzickým prováděním, problematická je 

kontrola směru chůze a indikace překážek, i jejich obcházení. Vyhláška uvádí možnost 

užití kompenzační pomůcky pouze pro chůzi krok za krokem, s kompenzační 

pomůckou pro prostorovou orientaci (bílou holí) nepočítá. Dle mého názoru to 

znamená, že osoba s těžkým zrakovým postižením tento úkon pro účel stanovení stupně 

závislosti na pomoci jiné fyzické osoby nezvládá. Úplně nevidomí se bez bílé hole 

                                                 
17 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2006, 861 s., str. 124, ISBN 80-7179-442-2 
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samostatně pohybují toliko v důvěrně známém prostředí (doma, v zaměstnání), obvykle 

ji používají i bezprostředním okolí svého bydliště, rozhodně v každém veřejném 

prostoru. V některých případech už jen z tzv. signálních důvodů, tedy proto, aby se 

jejich "nezvyklý" pohyb nejevil veřejnosti jako jev způsobený jinými okolnostmi, než 

jakou je jeho skutečná příčina, tedy zrakové postižení.  

 

m) chůze po schodech nahoru a dolů – obsahuje tuto činnost 

- chůze po stupních směrem nahoru a dolů, popřípadě s použitím opory o horní 

končetiny nebo kompenzační pomůcky; 

 

Při schopnosti zvládat tuto činnost je velký rozdíl mezi osobami zrakově 

postiženými od narození a těmi u nichž zrakový handicap vznikl v průběhu života. 

Prvně jmenované chůzi po stupních nahoru a dolů (tedy po schodech) obvykle zvládají 

bez problémů a to jak s použitím bílé hole, tak i bez ní, v tomto případě užívají k 

orientaci hmatových vjemů dolních končetin. Osoby u kterých zrakové postižení 

vzniklo v průběhu života chůzi po stupních nahoru a dolů zvládají s velkými obtížemi, a 

to i s využitím kompenzační pomůcky; problematické je zejména rozpoznání začátku a 

konce schodů. Z této činnosti mají velké obavy, opět se zde projevuje i nižší stabilita se 

zrakovým postižením související18. 

 

n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení – pro schopnost zvládnutí úkonu 

se hodnotí tyto činnosti 

- výběr oblečení odpovídajícího situaci, prostředí a klimatickým podmínkám, 

- rozeznání jednotlivých částí oblečení, 

- vrstvení oblečení ve správném pořadí; 

 

U osoby, která má problém s rozpoznáváním barev je zvládnutí výběru oblečení 

odpovídajícího situaci nemožné. Na trhu sice existují indikátory barev19, ale jejich 

                                                 
18 Jesenský, Ján a kol., Prolegomena systému tyflorehabilitacea metodiky tyflorehabilitačních výcviků, 
Universita Jana Amose Komenského Praha 2007, str. 509 ISBN 978-80-86723-49-5 
 
 
19 Např. ColorTest 2000, rozpozná barvy oblečení a různých jiných předmětů. Stanoví, jestli jsou 
předměty světlé, tmavé, jednobarevné nebo se vzorem. 
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spolehlivost je sporná, jejich pořízení je poměrně nákladné. Vyhláška u tohoto úkonu s 

využitím kompenzační pomůcky navíc nepočítá. S rozpoznáním částí oblečení a 

vrstvením oblečení ve správném pořadí by neměla mít většina osob se ZP závažnější 

problémy. Nicméně se domnívám, že první činnost je pro výsledek úkonu rozhodující a 

proto by tento úkon měl být hodnocen pro osobu se ZP jako nezvládnutelný. 

 

o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí 

tyto činnosti 

- oblékání spodního a vrchního oděvu na různé části těla, 

- obutí vhodné obuvi, 

- svlékání oděvu z horní a dolní části těla, 

- zouvání; 

 

Tento úkon osobám se ZP starším osmnácti let zpravidla nečiní potíže, nicméně 

zrakově postižené děti ho zvládají podstatně později než jejich vrstevníci bez zrakového 

handicapu. 

 

p) orientace v přirozeném prostředí – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti 

- orientování se v prostoru bytu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky, 

- orientování se v okolí domu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky, 

- poznávání blízkých osob, 

- opuštění bytu nebo zařízení, ve kterém je osoba ubytována, 

- opětovný návrat do bytu nebo do zařízení, ve kterém je osoba ubytována, 

- rozlišování zvuků a jejich směru; 

 

Ve svém přirozeném prostředí (tam kde trvale bydlí nebo často pobývá) se po 

určitém zácviku osoba se ZP je schopna orientovat. K zácviku je však vždy potřebná 

pomoc jiné fyzické osoby. K orientaci v okolí domu nestačí zácvik (jednorázová 

pomoc), protože toto okolí se s různou intenzitou stále proměňuje. Zrakově postižená 

osoba je v tomto případě závislá na informacích i pomoci jiné fyzické osoby téměř 
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neustále. Opuštění bytu, pokud měl zákonodárce na mysli pouze fyzické provedení 

činnosti (neexistenci nepřekonatelných bariér, jakou jsou schody pro osobu pohybující 

se za pomoci invalidního vozíku) není pro osobu se ZP nemožné. Pokud  užijeme 

extenzivní výklad ustanovení, pak má mnoho osob, zejména později osleplých, ze 

samostatného opuštění přirozeného prostředí zásadní obavy. Schopnost opětovného 

návratu do bytu, nebo ubytovacího zařízení je spojena s vyspělostí osoby v prostorové 

orientaci. Tato schopnost bude tedy výrazně individuální a její posouzení opět klade 

zvýšené nároky na kompetentnost sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností i pracovníků okresních správ sociálního zabezpečení. Poznávání 

blízkých osob a rozlišování zvuků a jejich směru nečiní obvykle osobám se ZP potíže. 

 

q) provedení si jednoduchého ošetření – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti 

- ošetření kůže, 

- použití nebo výměna ortopedické nebo kompenzační pomůcky nebo jiného 

zdravotnického prostředku, 

- dodržování diety, 

- provádění cvičení, 

- měření tělesné teploty, měření glykosurie a ketolátek v moči, 

- vyhledání nebo přivolání pomoci; 

 

Při ošetřování kůže naráží osoby se ZP na řadu problémů – mnohdy není možné 

přesně lokalizovat místo které je třeba ošetřit, zvláště projevuje-li se patologický proces 

na kůži pouze změnou zbarvení. Fyzické vykonání této činnosti je obzvlášť obtížné při 

nutnosti nanesení léčivého přípravku toliko na určité místo malého rozsahu, zvláště 

pokud aplikace nemá zasáhnout okolní zdravou kůži20. Značná obtíž vzniká při 

posouzení závažnosti poranění kůže, zjistit stupeň krvácení bez zrakové kontroly je v 

podstatě nemožné, podobný problém vzniká i při hodnocení popáleniny. Navíc při 

zjišťování závažnosti poranění osoba se ZP používá hmat, čímž zvyšuje riziko infekce. 

Při použití nebo výměně ortopedické nebo kompenzační pomůcky nebo jiného 

                                                 
20 Například aplikace keratolytik na bradavici pomocí štětečku. 
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zdravotnického prostředku, je zapotřebí téměř vždy zrakových vjemů a to jak k 

rozpoznání potřeby vykonání činnosti21 tak ke kontrole výsledku. 

Dodržování diety po stránce mentální a volní by nemělo souviset se zrakovým 

postižením, ovšem pokud dieta klade zvýšené nároky např. na přípravu pokrmů, pomoc 

jiné osoby může být nevyhnutelná. 

Vliv zrakového handicapu na provádění cvičení nebude přímý, tedy poté, co se 

osoba se ZP naučí správnému provádění cvičení, neměla by být pomoc jiné fyzické 

osoby nutná, ovšem je nesporné, že naučení se této činnosti bude vyžadovat u osoby se 

ZP delší čas. Je tomu tak proto, že mnoho cviků se nejsnáze učí napodobením; u této 

metody je však tzv. "odkoukání" zásadní. Stejně tak může nastat určitý problém s 

kontrolou správného provádění, pokud je někdy vhodné ke kontrole použít zrak, např. i 

sebepozorování v zrcadle. 

K měření tělesné teploty, měření glykosurie a ketolátek v moči je zrak nezbytně 

nutným předpokladem, zejména pokud nepočítáme s možnosti využití kompenzačních 

pomůcek. Bez nich je tato činnost pro osoby se zrakovým postižením naprosto 

vyloučena. Kompenzační pomůcky pro některé z uvedených činností existují, např. je 

na trhu možné získat teploměry s hlasovým, dříve i hmatovým výstupem. Pomůcky 

ovladatelné osobami se ZP pro měření glykosurie a ketolátek v moči dle mých 

informací na trhu v České republice dostupné nejsou, rozhodně se nenacházejí v 

sortimentu specializovaných  prodejen tyflopomůcek v Praze ani Olomouci. Určitou 

možností, jak řešit samostatné měření glykosurie a ketolátek v moči je kombinace 

běžných testů s již výše uvedeným indikátorem barev, ovšem opět by tato varianta 

řešení neměla de lege lata mít vliv na posouzení schopnosti zvládnout úkon.  

Poslední činností hodnocenou pro schopnost zvládnutí úkonu je přivolání 

pomoci. Tuto schopnost má osoba se ZP částečně omezenu, při přivolání pomoci bývá 

velmi důležitým faktorem rychlost, s jakou se pomoc podaří přivolat, nalezení i 

vlastního mobilního telefonu může být v různých situacích kvůli zrakovému handicapu 

výrazně nesnadnější. Pokud k nutnosti přivolat pomoc dochází mimo přirozené 

prostředí, může být problémem snížená schopnost přesného popisu místa, kde se osoba 

nachází.  

                                                 
21 Rozpoznání potřeby výměny obvazu z důvodu znečištení popř. zakrvácení.  
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Celkově jsem přesvědčen, že úkon provedení si jednoduchého  ošetření by měl 

být u většiny osob s těžším zrakovým postižením hodnocen jako spíše nezvladatelný.  

 

r) dodržování léčebného režimu – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti: 

- dodržování pokynů ošetřujícího lékaře, 

- příprava léků, rozpoznání správného léku, 

- pravidelné užívání léků, 

- aplikace injekcí, měření glykemie, stanovení aktuální dávky inzulinu, 

- provádění inhalací, převazů, 

- rehabilitace nebo provádění logopedických cvičení; 

   

Zrakové postižení by nemělo zakládat žádný důvod k nezvládnutí dodržování 

pokynů ošetřujícího lékaře, problémy mohou nastat nejspíše u osob s mentálním 

postižením. Ovšem jinak je tomu s přípravou a rozpoznáním správného léku. Velkým 

přínosem v této oblasti se stalo zakotvení povinnosti výrobců uvést na vnějším obalu 

léčivého přípravku název v Braillově písmu.22 Nicméně je skutečností, že existuje 

nemalé množství nevidomých, kteří Braillovo písmo neovládají, jedná se zejména o 

osoby, které osleply v průběhu života, které se Braillovu písmu teprve učí, nebo takové 

osoby, které se mu již naučit nemohou či nechtějí. Jednou z častých příčin ztráty zraku 

je diabetes, při kterém též bývá postižena citlivost konečků prstů, která je pro zvládnutí 

Braillova písma klíčová. Klienti sociálně právní poradny občas poukazují na to, že při 

manipulaci s malými tabletami častěji dochází k upuštění tablety na zem a že k této 

činnosti tudíž pomoc jiné osoby potřebují.  

Potřebu aplikace injekcí, měření glykemie či stanovení aktuální dávky inzulinu 

často mají osoby, pro které je postižení zraku příznakem diabetu, jak bylo uvedeno 

výše. Samostatně tuto činnost zvládají jen na své postižení nejadaptovanější osoby, v 

případě těžšího zrakového postižení je to však bez kompenzačních pomůcek nemožné 

úplně. Proto jsem přesvědčen, že potřebuje-li určitá osoba pro svůj život zvládat tuto 

                                                 
22 Povinnost výrobce humánního léčivého přípravku uvést na vnějším obalu jeho název byla v české 
legislativě zakotvena v § 37 odst. 1 z. č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech), který transponoval směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES. 
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činnost, pak pro účely posouzení stupně závislosti musí být vždy tato činnost posouzena 

jako nezvládnutelná. 

Provádění inhalací a převazů patrně může být po určitém důkladném  zácviku 

osobou se ZP bez dalších handicapů zvládnutelné. Nicméně zde také bude velice záviset 

schopnost zvládnout činnost na individuálních schopnostech posuzované osoby. 

U rehabilitace nebo provádění logopedických cvičení bude velice důležité, zda je 

osoba může provádět ve svém přirozeném prostředí, nebo zda je musí vykonávat z 

pohledu poskytovatele služeb ambulantně, zde by pak k nutnosti návštěvy zařízení, kde 

má rehabilitace či logopedické cvičení probíhat, přistoupil problém s přesouváním se na 

takové místo a zpět. Ovšem samotné stanovení potřeby a fyzické provedení činnosti by 

nemělo činit zásadní potíže. 

Předchozích 17 úkonů péče o vlastní osobu (úkony a) až q)) bylo možné 

klasifikovat tak, že každá osoba tyto úkony s menší či větší intenzitou téměř 

každodenně provádět musí. Úkon pod bodem r) se z těchto úkonů v tomto ohledu 

poněkud vymyká – s potřebou dodržováním léčebného režimu není každá osoba 

každodenně konfrontována. Vyvstává zde tedy otázka, zda při posuzování schopnosti 

zvládat tento úkon se hodnotí schopnost jeho zvládnutí jen u té osoby, která nutně 

nějaký léčebný režim dodržovat musí, nebo zda by se tato schopnost měla hodnotit u 

všech osob s přihlédnutím k tomu, zda by léčebný režim posuzovaná osoba byla 

schopna dodržovat.  

Pokud bychom užili toliko slovního a logického výkladu právní normy, a 

ustanovení § 9 odst. 1 úvodní věty znějící: "Při posuzování péče o vlastní osobu pro 

účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:" hodnotili 

izolovaně od ostatních norem, došli bychom k závěru, že je třeba posuzovat všechny 

úkony taxativně uvedené, a to i v případě, že je posuzovaná osoba v daný moment 

zvládat nepotřebuje. Ovšem užijeme-li též systematického výkladu, pak s přihlédnutím 

k ustanovení § 7 odst. 1 ZSS, které zní: "Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se 

poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné 

pomoci." docházíme spíše k závěru, že úkon uvedený pod písmenem r) by měl být 

posuzován pouze tehdy, pokud osoba nějaký léčebný režim v okamžiku posuzování 

dodržovat má a zda při jeho zvládání pomoc skutečně potřebuje. Otázkou pak ovšem 

zůstává, zda při změně této jediné okolnosti, tedy pokud u posuzované osoby, která v 
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okamžiku posuzování nebyla žádnému léčebnému režimu podrobena, dojde k potřebě 

dodržování léčebného režimu, je účelné právě z tohoto důvodu provést celé 

"přeposouzení". Když přitom uvážíme, že k takovéto změně může docházet relativně 

často (dvě změny ročně), pak je miska vah s argumenty pro posouzení "hypotetické"  

situace opět těžší. 
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4.3.2. Úkony soběstačnosti 
 

a) komunikace slovní, písemná, neverbální: 

- přijímání a vytváření smysluplných mluvených zpráv a srozumitelné řeči s použitím 

kompenzačních pomůcek, například naslouchadel, 

- přijímání a vytváření smysluplných písemných zpráv, popřípadě s použitím 

kompenzační pomůcky, například brýlí, 

- pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných zpráv a informací, 

- komunikace prostřednictvím gest a zvuků; 

 

S první z činností posuzovaných při tomto úkonu budou mít  problémy 

samozřejmě zjm. osoby se sluchovým postižením, zrakově postiženým by verbální 

komunikace neměla z titulu zrakové vady činit žádné potíže. 

Diametrálně odlišné je to s komunikací písemnou. Vyhláška zde počítá s využitím 

kompenzační pomůcky, jako příklad uvádí brýle. Zřejmě nebude sporu o tom, že osoby 

úplně nevidomé tuto činnost z pohledu zákonodárce nezvládají, ačkoliv i pro ně existují 

kompenzační pomůcky, kterými mohou tuto činnost (rozhodně ne obvyklým způsobem 

ale přecejen) zvládat. Pro vytváření smysluplných zpráv bývá nevidomými dnes 

nejčastěji využíván běžný počítač vybavený speciálním odečítačem obrazovky a 

hlasovým výstupem či displayem pro zobrazení Braillova písma. Text, který zde 

nevidomí vytvoří v elektronické (digitální) podobě, pak lze za pomoci běžné tiskárny 

vytisknout a je pak všem standardně přístupný. V době neexistence počítačů byl pak ke 

stejnému účelu využíván kancelářský psací stroj.  

Ke čtení tištěných textů existuje kompenzační pomůcka Optacon23, která však 

není pro náročnost na obsluhu a pomalé tempo čtení příliš využívána. O to hojněji je 

však využívána metoda nascanování textu, rozpoznání grafického zdroje příslušným 

softwarem a poté přečtení za pomoci hlasového výstupu či braillského řádku.  

                                                 
23 Optacon je přístroj vyráběný americkou společností TELESENSORY SYSTEMS, INC. V úvodu k 
manuálu k této pomůcce pak čteme: "Optacon (zkratka pro "optical-to-tactile-converter", neboli opticko 
hmatový převaděč) kompaktní přenosná čtecí pomůcka pro nevidomé. Funguje na principu převodu 
tištěného obrázku na obrázek vnímatelný hmatem, jež nevidomý obsáhne plochou jednoho prstu. 
Převzato a přeloženo z manuálu k pomůcce, zdroj: 
http://www.freedomscientific.com/fs_downloads/optacon/OPTACONowner'smanualmodelR1D.txt 
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Domnívám se, že zákonodárce tyto kompenzační pomůcky při posuzování této 

činnosti na mysli neměl, nicméně text ustanovení to jasně neurčuje.  

Pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných zpráv a informací by osobě se 

ZP nemělo činit potíže, tato činnost je zaměřena spíše na osoby s mentálním postižením. 

S nonverbální komunikací, která je ve vyhlášce popsána jako komunikace 

prostřednictvím gest a zvuků osoby se ZP samozřejmě problémy mají, nejen že 

nemohou nonverbální projevy svého komunikačního partnera vnímat, jejich schopnost 

sebevyjádření pomocí mimiky a gest bývá v některých případech značně omezena, zde 

jsou naopak v určité nevýhodě osoby s vrozeným postižením zraku, které neměly 

možnost tuto složku komunikace přirozeně odezírat, takže své nonverbální komunikační 

dovednosti mohly nabýt jen cestou kognitivního osvojení.  

Z uvedeného je tedy myslím jasně patrné, že osoby  od určitého stupně 

zrakového postižení (jistě prakticky a úplně nevidomé) nejsou schopny tento úkon 

zvládat.  

 

b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí – pro 

schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti: 

- rozlišování známých osob a cizích osob, 

- znalost hodin, 

- rozlišení denní doby, 

-orientování se v místě bydliště, prostředí školy nebo školského zařízení nebo 

zaměstnání, 

- dosažení cíle své cesty, 

- rozlišení zvuků mimo přirozené prostředí; 

 

Rozlišování osob obvykle činí osobám se ZP určité potíže. Většina osob je 

schopna identifikovat okruh nejbližších osob dle barvy jejich hlasu. Problémy ovšem 

nastávají s hlasy osob, které posuzovaná osoba neslýchá takřka každodenně. Velmi 

častý je také problém s neschopností rozlišit osobu i poměrně známou (např. 

spolupracovníka ze zaměstnání, žáka, učitele), kterého nevidomá osoba potká v 

prostředí, kde tuto osobu neočekává a k identifikaci hlasu má k dispozici jen krátkou 

sekvenci řeči, jakou je např. pozdrav. Vznikají tak mnohé společensky náročné situace. 



    

 43   

Otázkou je, zda právě pro předcházení takovýmto nepříjemným situacím  nevidomý 

raději využije služeb průvodce, když jim lze při vhodné pomoci okolí celkem snadno 

předejít. Ale určitě to je jedna ze skutečností, která k využívání průvodcovských služeb 

těžce zrakově postiženými osobami vede. 

Neshledávám jasný rozdíl mezi činnostmi znalost hodin a rozlišení denní doby. 

Kromě nejasnosti, proč jsou tyto činnosti odděleny,  je zarážející, že u těchto činností 

není uvedena možnost užití kompenzační pomůcky. Zákonodárce pravděpodobně 

hodnocením těchto činností měl na mysli zjm. osoby s mentálním postižením. Nicméně 

je faktem, že osoba se ZP k určení přesného času kompenzační pomůcku potřebuje, ať 

už jde o hodinky hmatové či o měřič času s hlasovým výstupem.  

Zrakové postižení je samozřejmě velkou bariérou při orientování se v místě 

bydliště, prostředí školy či školského zařízení nebo zaměstnání, taktéž při dosažení cíle 

své cesty, ačkoliv tyto činnnosti nejsou dle mého názoru z titulu zrakového handicapu 

apriori nezvládnutelné. Zde bude opět velmi záležet na adaptaci osoby na její postižení, 

na tom, jak velkou snahu bude osoba zvládnutí činnosti věnovat, do jaké míry bude 

prostředí ochotno osobě se ZP problémy v orientaci kompenzovat. Zde platí to, co jsem 

uvedl výše o úkonu péče o vlastní osobu pod písmenem p). Ke zvládnutí orientace 

osoba se ZP potřebuje určitý zácvik, který se bez pomoci jiné osoby neobejde, stejně tak 

je další pomoci jiné osoby třeba při výraznějších změnách, které se zjm. na pracovištích 

nebo ve školských zařízeních samozřejmě dějí obvykle bez toho, aby handicapovaná 

osoba měla možnost tyto změny ovlivnit. K určité  kompenzaci při orientaci  připadá v 

úvahu pestré množství vhodných úprav, jen namátkou jmenujme popisky dveří v 

Braillově písmu ve složitějších budovách, umístění vodicích linií, atd. V této oblasti 

bylo v poslední době dosaženo velkého pokroku. Z hlediska platné legislativy bych na 

tomto místě rád upozornil např. na vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která zakotvuje pro osoby se 

zrakovým postižením podstatná opatření, jež mohou napomoci jejich samostatné 

orientaci ve veřejném prostoru a zvýšit jejich mobilitu. 

Zde je opět kladen velký  nárok na schopnost orgánů činných v řízení o 

příspěvku, aby dokázaly posoudit specifickou situaci a schopnosti posuzované osoby při 

výše uvedených činnostech.  
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c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi - pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí 

tyto činnosti: 

 

- znalost hodnoty peněz, 

- rozpoznání jednotlivých bankovek a mincí, 

- rozlišení hodnoty věcí; 

 

První činnost, tedy rozpoznání hodnoty peněz, je opět zacílena na osoby s 

mentálním postižením. Osoby se zrakovým postižením mají problémy při rozpoznání 

jednotlivých bankovek a mincí. Tyto problémy opět nejsou zcela nepřekonatelné, dají se 

řešit s pomocí kompenzačních pomůcek, se kterými však příloha vyhlášky při tomto 

úkonu nepočítá. Většina osob se zrakovým postižením je bez problémů schopna 

rozpoznat české mince. I přes deklarovanou snahu však bankovky běžně hmatem 

rozpoznatelné nejsou. Rozpoznání je možné jen za použití komparativní metody nebo 

s.24 použitím tzv. rozlišovače bankovek. 25 

U poslední činnosti uvedené pod tímto úkonem "rozlišení hodnoty věcí" si 

nejsem zcela jist, co má zákonodárce přesně na mysli. Snad se jedná o schopnost 

porovnat hodnotu tisícikorunového kolku s obrázkem oblíbené zpěvačky, což může 

činit potíže osobám s mentálním postižením. 

 

d) obstarávání osobních záležitostí – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti: 

- styk a jednání se školou nebo školským zařízením, zájmovými organizacemi, 

- jednání se zaměstnavatelem, orgány veřejné moci, zdravotnickými zařízeními, bankou, 

- obstarání si služeb, 

- rozlišení a vyplnění dokumentů a tiskopisů; 

  

                                                 
24 Jde o určitou šablonku, do které lze bankovku pohodlně vložit a velmi snadno změřit její délku, díky 
čemuž je bankovka snadno určena. Tato pomůcka tak umožňuje samostatné rozpoznání hodnoty 
bankovek, rozpoznání však trvá přecejen výrazně déle, než běžné rozpoznání zrakem. 
25 Vím-li že určitá bankovka je např. stokoruna, mohu porovnáním délky s jinou bankovkou určit hodnotu 
jiné bankovky, protože hodnoty bankovek jsou odstupňovány jejich délkou tak, že následující bankovka 
vyšší hodnoty je o 5 mm delší. 
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Při tomto úkonu jsou hodnoceny velice rozličné činnosti. Většina z nich bude 

činit problém zjm. osobám s mentálním postižením, patrně i někteří senioři mohou mít s 

některými činnostmi problémy. Pro ZP osoby bude klíčovou činností, při níž potřebují 

pomoc jiné fyzické osoby, činnost poslední, tedy rozlišení a vyplnění dokumentů a 

tiskopisů. Ač v této oblasti díky digitalizaci nastal i pro zcela nevidomé obrovský 

posun, některé dokumenty je možné vyplňovat elektronicky, což je způsob, který je 

takovým osobám často přístupný, rozhodně se nejedná o bezproblémovou činnost. 

Orientace i v elektronických dokumentech např. na webových stránkách pomocí 

odečítačů obrazovky je poměrně zdlouhavá, navíc ještě zdaleka ne vše v běžném životě 

je možné elektronickou formou na bázi Blind friendly webu26 provést. Stejně tak 

vyplňování tiskopisů v černotisku pro osoby se zbytky zraku znamená velkou zátěž, 

musejí používat různé kompenzační pomůcky, se kterými vyhláška pro tento úkon 

nepočítá. Jsem přesvědčen, že tento úkon by měl vždy být v případě osoby s těžkým 

zrakovým postižením hodnocen jako nezvládnutelný bez pomoci jiné fyzické osoby.  

 

e) uspořádání času, plánování života: pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti 

- dodržování denního a nočního režimu, 

- plánování a uspořádání osobních aktivit během dne a během týdne, 

- rozdělení času na pracovní a domácí aktivity a na volný čas, 

- přizpůsobení denního a nočního režimu potřebám léčby a ošetřování; 

 

Domnívám se, že zrakový handicap posuzované osoby sám o sobě nezadává příčiny k 

nezvládnutí činností při posuzování tohoto úkonu hodnocených. 

 

f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku - pro schopnost zvládnutí úkonu 

se hodnotí tyto činnosti 

 

- předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání a výchova, získávání nových 

dovedností, 

                                                 
26 Blind Friendly Web je první projekt v ČR, který se začal systematicky věnovat přístupnosti webových 
stránek. 
Zdroj: http://blindfriendlyweb.cz 
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- aktivity podle zájmů a místních možností, zejména hry, sport, kultura, rekreace, 

- vstupování do vztahů a udržování vztahů s jinými osobami podle potřeb a zájmů; 

  

V oblasti předškolního i školního vzdělávání osob se zrakovým postižením 

dochází k velkému posunu. Česká republika v roce 2009 ratifikovala mezinárodní 

úmluvu o právech osob se zdravotním postižením27. Tato úmluva pro ČR nabyla 

platnosti 28. října 2009. Na jejím základě byl přijat dokument Národní plán vytváření 

rovných příležitostí. Tento plán vládní politiky týkající se osob se zdravotním 

postižením pro období let 2011-2015 klade velký důraz na takzvané inkluzivní 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami28. Zejména při 

tomto způsobu vzdělávání (na rozdíl od vzdělávání ve speciálních školách a 

vzdělávacích zařízeních) potřebují děti se zrakovým postižením specifické sociální 

služby – osobní asistenci, nebo pomoc asistenta pedagoga.29 Je jednoznačné, že při 

tomto úkonu je osoba se ZP závislá na pomoci jiné fyzické osoby. 

Hodnocení nezbytnosti pomoci při zapojování do sociálních aktivit 

odpovídajících věku bude samozřejmě individuální, bude závislá jednak na zájmech 

konkrétních osob, jejich schopnostech a v neposlední řadě i věku. Většina zrakově 

postižených užívá v některých případech průvodcovských služeb30k doprovodu, aby se 

mohli zůčastnit různých volnočasových aktivit mimo svůj domov (koncert, turistický 

výlet, politický míting). Mnoho zrakově postižených (zváště starší a později osleplí) si 

neumí představit život bez předčítání jinou osobou.31  

Je nesporné, že tento úkon je pro ZP bez pomoci jiné osoby nezvládnutelný. 

 

g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování) - pro schopnost zvládnutí 

úkonu se hodnotí tyto činnosti: 

- plánování nákupu, 

- vyhledání příslušného obchodu, 

                                                 
27 Úmluva byla publikována jako Sdělení č. 10/2010 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 
úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 
28 Leeber a kol., Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje, Portál, Praha 2006, str.42 
 
29 Možnost zřízení funkce asistenta pedagoga upravuje §16 odst.9 školského zákona (z. č. 516/2004 Sb. 
v platném znění) 
30 Průvodcovské služby definuje § 42  zákona o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb. v platném znění) 
31 Předčitatelské služby definuje § 42 ZSS, viz. předchozí poznámka 
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- výběr zboží, 

- zaplacení nákupu, 

- přinesení běžného nákupu, 

- uložení nákupu; 

 

Všechny činnosti pro tento úkon hodnocené jsou pro osobu se ZP, více či méně 

problematické. 

Již při plánování nákupu se ZP potýká s problémem jak zapsat zamýšlený nákup 

tak, aby byl záznam pohotově k dispozici. Je možné zvolit různá alternativní řešení 

(zvuková nahrávka, dnes obvykle na digitální médium), téměř vždy je takový záznam 

spojen s menším komfortem oproti písemnému seznamu. Poslech zvukového záznamu v 

obvykle hlučném prostředí obchodů i orientace v něm je obtížná. Samostatné vyhledání 

obchodu od určitého stupně ZP je možné pouze ve známém prostředí a po určitém 

zacvičení. V prostředí neznámém je bez dopomoci cizích osob nemožné. Výběr zboží v 

samoobslužném obchodě vyžaduje nezbytně pomoc jiné osoby, provozovny s pultovým 

prodejem jsou obecně přístupnější. Ovšem trend je v tomto směru osobám se zrakovým 

handicapem nepříznivý. Navíc v současné době je mnoho obchodů obsluhováno 

osobami bez znalosti českého jazyka – ač živnostenský zákon na tuto situaci výslovně 

pamatuje32 a přítomnost osoby schopné komunikace v českém jazyce v provozovně 

vyžaduje, toto ustanovení bývá praxi v často nedodržováno. Nepřítomnost osoby 

schopné komunikovat v jazyce, který nevidomý kupující ovládá, je zásadní překážkou 

provedení nákupu. Při nákupu osobám se ZP činí též problémy nemožnost zrakové 

kontroly jakosti zboží, data expirace, případně složení výrobku. Komplikovaná je též 

přeprava nákupu z obchodu domů; osoby se ZP ke své orientaci užívají bílé orientační 

hole a manipulací s ní plně zaměstnávají jednu končetinu, čímž je limitováno množství 

přepravovaného zboží. Ještě významnější komplikace nastává, užívá-li ZP k orientaci 

vodicího psa. Problémy s uložením nákupu na vhodné místo jsem již zmínil v úkonech 

péče o vlastní osobu, písm. a). 

                                                 
32 § 31 odst. 8 živnostenského zákona (z. č. 455/1991 Sb. v platném znění) stanoví :"  (8) Podnikatel je 
povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v 
prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti 
českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat 
splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově 
správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně 
sdělit obsah textu z denního tisku." 
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h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla - pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto 

činnosti: 

- sestavení plánu jídla, 

- očištění a nakrájení potřebných surovin, 

- dávkování surovin a přísad, 

- vlastní příprava jednoduchého teplého jídla s malým počtem surovin a přísad, na jehož 

úpravu jsou potřebné jednoduché postupy za použití spotřebiče, 

- ohřívání jednoduchého jídla; 

 

U tohoto úkonu bude více než jinde velice zásadně záležet na individuálních 

schopnosteh každé posuzované osoby. Pro člověka, který ztratil zrak až v průběhu 

života, bude mnohdy již jen představa některých činností, v tomto úkonu uvedených 

velice obtížná. Nicméně většina z nich je i pro osoby úplně nevidomé po kvalitním 

zácviku dle mého názoru zvládnutelná. Spornou zde může být otázka kontroly 

provedení činností, např. očištění a nakrájení některých surovin, kvalitní odstranění 

slupky u některého druhu zeleniny (např. u brambor) vyžaduje dlouhodobý nácvik a 

značnou dávku zkušeností, při jejichž získávání je třeba kontroly osoby bez zrakového 

postižení.33  

K dávkování většiny surovin bude osoba se zrakovým postižením potřebovat 

některé kompenzační pomůcky, např. váhu s hlasovým výstupem, speciálně upravené 

měřiče objemu,34 apod.  

Jistě zde také stojí za zmínku, že část zrakově postižených má obrovské obavy z 

plynových spotřebičů, bojí se práce s "otevřeným ohněm", nicméně další část osob 

plynové spotřebiče (mám na mysli zjm. vařiče) upřednostňuje před elektrickými. 

Důvodem je možnost okamžité regulace výkonu plynového spotřebiče, kterou 

elektrický spotřebič neumožňuje. Doba reakce na regulaci (snížení či zvýšení výkonu) 

zde bývá díky setrvačnosti výhřevnosti poměrně značná, což zrakově postiženým 

                                                 
33 V. Ličková, J. Ličko: Samostatnost zrakově postižených v kuchyni, SNS Achát, Praha, 1993 
34 V prodejně tyflopomůcek Praha je např. možno zakoupit speciální odměrku s následuícím popisem: 
Odměrka má vnitřní hmatné výstupy. Dělení je po 100 ml, pokud máte odměrku nastavenou úchytkou k 
tělu, tak na pravé straně jsou lichá čísla, na levé straně 
je stupnice se sudými mírami. Celkový obsah je 1 litr.  
Zdroj: http://is.braillnet.cz/pomucky_vypis.php?name=&aidBD=5&speBD=1&sha=0 
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výrazně zhoršuje práci. U modernějších přístrojů se osoby se zrakovým postižením opět 

setkávají s problémem vhodné úpravy spotřebičů. Mnohé totiž bývají vybaveny 

digitálním ovládáním některých funkcí, které může ovládání znepřístupnit. Jedná se 

například o mikrovlnné trouby, které informace podstatné pro ovládání zobrazují na 

displeji a jejichž ovládací prvky často nevyhovují potřebám osob se zrakovým 

handicapem.  

 

i) mytí nádobí – pro schopnost zvládnutí úkonu se hodnotí tyto činnosti 

- umytí a osušení nádobí, 

- uložení použitého nádobí na vyhrazené místo 

 

Tento úkon je i po kratším zácviku osobami se zrakovým postižením 

zvládnutelný, ačkoliv někteří poukazují na nejistotu při kontrole kvality umytí nádobí. 

Domnívám se, že většina nečistot na nádobí je hmatná, nicméně argument o 

nedostatečné kontrole nelze paušálně odmítnout.  

 

j) běžný úklid v domácnosti – při hodnocení schopnosti zvládnout úkon se hodnotí tato 

činnost: 

- mechanická nebo přístrojová suchá a mokrá očista povrchů, nábytku, podlahy v bytě; 

 

Tento úkon patří mezi ty, u kterých je problematické již rozpoznání jeho 

potřeby. Včasnému nerozpoznání potřeby provést úklid se dá částečně předejít jeho 

preventivním a pravidelným opakováním. Samotné provádění úklidu u zcela 

nevidomých osob často neprobíhá obvyklým způsobem. Např. vysávání úplně nevidomí 

obvykle provádějí v kleče, aby zároveň mohli hmatem kontrolovat kvalitu provedení. Je 

však přitom zřejmé, že hmatová kontrola zde nemůže zcela nahradit zrakovou, proto 

jsem přesvědčen, že úplně a prakticky nevidomí tento úkon schopni zvládat nejsou.  

 

k) péče o prádlo - při hodnocení schopnosti zvládnout úkon se hodnotí tyto činnosti: 

- třídění prádla na čisté a špinavé, 

- skládání prádla, 

- ukládání prádla na vyhrazené místo 
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S odlišením prádla na čisté a špinavé většinou osoby se zrakovým postižením 

potřebují pomoc jiné osoby. Problém nastává zejména s těmi částmi oděvu, které se 

běžně nešpiní rychle (svrchní oděv obvykle neobměňujeme denně), ale k jeho zašpinění 

může dojít a ZP osoba to vůbec nemusí zaznamenat.  

Schopnost skládat prádlo je výrazně závislá na motorických schopnostech jednotlivých 

osob, ale do značné míry patří mezi zvládnutelné činnosti, což je možné říci i o ukládání 

prádla na vyhrazené místo. 

 

l) přepírání drobného prádla- při hodnocení schopnosti zvládnout úkon se hodnotí tyto 

činnosti: 

 

- rozlišení jednotlivých druhů prádla, 

- praní drobného prádla v ruce, 

- sušení prádla; 

 

Osoby se ZP nemají problémy s odlišením jednotlivých druhů prádla, zásadním 

problémem je však roztřídění dle barevnosti, což je pro bezpečné přeprání důležité. 

Situaci také komplikuje nemožnost sledování symbolů údržby, jejichž nedodržení může 

prádlo nevratně poškodit. Takové poškození je o to horší, že ZP osoba si jej nemusí být 

vědoma (změnu barvy není možné bez zraku zjistit). Opět zde chybí možnost 

zkontrolování si kvality provedení úkonu. 

Se samotným sušením prádla by osoba z důvodu svého zrakového handicapu příliš 

problémů již mít nemusela, zvláště v případě, kdy nemusí užívat k sušení prádla 

společné prostory. Zde pak jisté potíže může přinést problém s rozpoznáním vlastního 

prádla od prádla ostatních uživatelů. 

 

m) péče o lůžko - při hodnocení schopnosti zvládnout úkon se hodnotí tyto činnosti: 

 

- ustlání, rozestlání lůžka, 

- výměna lůžkovin; 
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Výměna lůžkovin činí problémy zejména dětem se zrakovým postižením, pro 

něž se jedná o motoricky náročný úkon, problémem bývá zejména povlékání peřiny z 

důvodu obtížnosti hmatové kontroly její velké plochy. Dospělé osoby tento úkon 

obvykle po zácviku zvládají. V příloze vyhlášky je ostatně stanoveno, že ke schopnosti 

výměny lůžkovin se u osob do věku patnácti let nepřihlíží.  

 

n) obsluha běžných domácích spotřebičů - při hodnocení schopnosti zvládnout úkon se 

hodnotí tyto činnosti: 

- zapnutí, vypnutí běžných domácích spotřebičů, například rozhlasu, televize, ledničky, 

varné konvice, mikrovlnné trouby, 

- telefonování; 

  

Při ovládání běžných domácích spotřebičů se osoby se ZP potýkají zejména s 

problémy popsanými v bodě h) tohoto oddílu . Čím dál častěji se setkáváme s domácími 

spotřebiči, k jejichž ovládání je nutná schopnost čtení informací z displeje spotřebiče. 

Příloha vyhlášky zde sice hovoří toliko o "zapnutí, vypnutí běžných domácích 

spotřebičů...", ale domnívám se, že ke zvládnutí zapnutí si rádia je nutná též schopnost 

nastavení vybrané frekvence, aby osoba se ZP mohla poslouchat jí zvolenou 

rozhlasovou stanici. Stejně je tomu tak u mnohých dalších spotřebičů, poslech rádia 

jsem zvolil pouze jako příklad.  Proto jsem přesvědčen, že je v tomto bodě na místě užít 

extenzivní výklad.  Řešením bývá užití různých kompenzačních pomůcek – u osob, 

které mají alespoň nějaký zbytek zraku,  různých optických pomůcek, které jim umožní 

informace nutné k ovládání spotřebiče přečíst, u osob úplně nevidomých je pak nutno 

již při výběru spotřebiče klást velký důraz na to, aby byl spotřebič pro ně co nejlépe 

ovladatelný. Bohužel na trhu rozhodně ve všech kategoriích neexistují spotřebiče, které 

by byly nevidomými plně ovladatelné, ačkoliv se v poslední době i o tuto kategorii 

spotřebitelů začínají výrobci zajímat, ale zatím jde spíše o první vlaštovky. Pokud tedy 

je osoba se ZP nucena užívat ne plně ovladatelný spotřebič, je buďto nucena užívat jen 

ty funkce, které zvládne ovládat, nebo je odkázána na pomoc jiné osoby, obvykle 

dochází ke kombinaci těchto dvou způsobů řešení popsaného problému. 

Výše uvedené platí zcela i o telefonování. ZP osoba je samozřejmě schopna 

telefonovat, omezením se však stávají moderní telefonní aparáty. Zajímavou otázkou je, 
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zda v "telefonováním" má příloha vyhlášky na mysli telefonování toliko s použitím 

pevných linek, nebo zda je míněno i telefonování pomocí mobilních telefonů. Přístroje 

pro tyto dva druhy komunikace se až do nedávné doby poměrně lišily, nyní však 

dochází k jejich přibližování. Mobilní komunikace je i zcela nevidomými dobře 

zvládnutelná, mají-li k dispozici kompenzační pomůcku v podobě mobilního telefonu 

vybaveného speciálním softwarem pro odečítání obrazovky a hlasovým výstupem. 

 

o) manipulace s kohouty a vypínači - při hodnocení schopnosti zvládnout úkon se 

hodnotí tyto činnosti: 

- ovládání manipulace s kohouty a vypínači, 

- rozlišení kohoutů a vypínačů, 

- ruční ovládání vodovodních kohoutů nebo pákových baterií a elektrických vypínačů; 

  

Tento úkon je pro osoby se ZP zvládnutelný z hlediska mentální schopnosti 

ovládat kohouty a vypínače. Problémem je zde ovšem rozpoznání, zda osoba provedla 

úkon tak, jak ho provést chtěla. Většina těchto ovládacích prvků má totiž své funkce 

(obvykle je můžeme shrnout do poloh vypnutí a zapnutí) označeny graficky – pomocí 

nějaké šipky, apod. Tyto grafické symboly však většinou nebývají hmatné. Aby osoba 

se ZP zvládla kohouty a vypínače ovládat, musí se ke každému konkrétnímu naučit znát 

jejich polohu a funkci. To samozřejmě není nic těžkého u těch kohoutů a vypínačů, 

které ovládáme denně, nicméně problematické je to u takových, které potřebujeme 

ovládat méně často: uzávěry vody, elektřiny, plynu. Zde obvykle bývá zapotřebí 

přinejmenším kontroly jiné osoby.  

Z výše popsané kategorie bych ještě vyjmul vypínače, jejichž funkcí je zapínání 

a vypínání elektrického osvětlení. Je samozřejmě možné, i když ne úplně jednoduché, se 

naučit polohy všech vypínačů ve vlastní domácnosti, snad i v zaměstnání. Zde bych 

ještě na okraj rád podotkl, že ač existuje usus, že je-li vypínač umístěn vertikálně, měla 

by poloha ovládacího prvku vypínače směrem vzhůru znamenat rozsvícení, směrem 

dolů pak zhasnutí světla, ale množství výjimek je až zarážející. Domnívám se, že  

neexistuje usus, pokud je vypínač umístěn v horizontální poloze. Ovšem zcela 

neřešitelným problémem jsou pak tzv. schodišťové vypínače, tedy takové, které jsou 

vzájemně provázány. Někdy se setkávám i s provázaností tří vypínačů, kde již logicky 



    

 53   

jakákoliv ovladatelnost bez zrakové kontroly není možná. Určitým, i když ne vždy 

právě praktickým, řešením je používání kompenzační pomůcky indikátoru světla, s 

čímž ale příloha vyhlášky nepočítá. Jsem tedy přesvědčen, že prakticky a úplně 

nevidomé osoby nejsou schopny tento úkon zvládat, většina osob se zbytky zraku 

obvykle bude potřebovat ke zvládnutí úkonu optickou kompenzační pomůcku. 

 

 

p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří - při hodnocení schopnosti 

zvládnout úkon se hodnotí tyto činnosti: 

- zamykání a odemykání dveří, 

- ovládání klik, otevíracích a zavíracích mechanismů u oken; 

 

Při posuzování tohoto úkonu dle mého názoru bude vykazován velký rozdíl mezi 

osobami, které jsou na své zrakové postižení dobře adaptovány a mezi těmi, pro které je 

zrakové postižení skutečností, se kterou se teprve musejí naučit žít. Pro osoby nevidomé 

od dětství obvykle nebude zamykání ani odemykání žádným problémem, ovšem v 

poradně jsem se setkal již s mnoha osobami, které uváděly, že s tímto úkonem mají jen 

těžko překonatelné problémy. Je samozřejmě nutné, aby si osoba klíče od jednotlivých 

zámků označila tak, aby je byla schopna rozeznat pomocí hmatu. Zatímco intaktní 

populace k tomuto účelu užívá nejběžněji barevných rozlišovačů, pro osoby nevidomé 

je nutné užít rozlišovačů s různým počtem reliéfních bodů. Dále může velice pomoci 

umístění výrazně odlišných klíčů (např. dosických klíčů či různých přívěšků) na 

kroužek s více tvarově podobnými klíči, nevidomí pak mohou od tohoto na první 

ohmatání odlišného tvaru rychle odpočítat a nalézt požadovaný klíč. Po určitém zácviku 

většina osob odemknutí i bezpečné zamknutí i bez pomoci jiné osoby zvládne. Poněkud 

složitější je situace v případě ovládání klik a zavíracích mechanismů u oken, i zde je 

však činnost, kterou obvykle provádíme ve stále stejném prostředí, zvládnutelná. Při 

pohybu mimo přirozené prostředí samozřejmě zrakově handicapované osoby narážejí 

zjm. na problém nalezení kliky u neznámých dveří, což přináší spíše nepříjemné 

psychické pocity než praktické obtíže. I tento psychický diskomfort můžeme jistě 

připočítat k těm faktorům, které ve své kombinaci zapřičiňují potřebu využití služeb 

průvodce při pohybu mimo přirozené prostředí. 
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q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady - při hodnocení schopnosti 

zvládnout úkon se hodnotí tyto činnosti: 

- udržování vybavení domácnosti v čistotě, 

- třídění odpadů, 

- vynášení odpadů na vyhrazené místo; 

  

Tento úkon jistě patří mezi ty, při němž je zrakový handicap skutečně závažnou 

překážkou. I zcela nevidomá osoba může samozřejmě po řádném nácviku mnohé 

činnosti, které je pro udržení čistoty v domácnosti třeba provádět, zvládnout. Opět se 

zde setkáváme s problémem rozpoznání potřeby provedení úkonu, jak je popsán v bodu 

j). Zde je potřeba rozpoznání činnosti problematická o to více, že v tomto ustanovení 

má vyhláška patrně na mysli činnosti, jež se narozdíl od běžného úklidu neprovádějí tak 

často, jako je tomu při provádění pravidelného úklidu.  

Snad se již stalo v naší zemi standardem, že většina osob se snaží o třídění 

odpadů, které jejich domácnost produkuje. Zrakový handicap rozhodně není tím, co by 

osobám bránilo ve zvládnutí této činnosti. Ovšem činností, kterou nevidomé osoby 

rozhodně zvládnout samostatně nemohou, je pak vynášení odpadu na vymezené místo. 

Situace je zde lepší pro osoby, které mají zachován zrak alespoň částečně, protože 

kontejnery na jednotlivé druhy odpadu bývají poměrně výrazně barevně odlišeny. U 

osob, které však barvy nejsou schopny vnímat, je vpodstatě při každém vynesení 

odpadu třeba pomoci jiné fyzické osoby. Problém není řešitelný ani tím, že by si 

nevidomá osoba zapamatovala rozmístění kontejnerů v místě svého bydliště, protože 

pracovníci komunálních služeb toto uspořádání běžně při každém odvozu odpadů mění.  

 

r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti - při hodnocení 

schopnosti zvládnout úkon se hodnotí tyto činnosti: 

- obsluha topení, 

- praní prádla, 

- žehlení prádla; 
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Tento již poslední úkon hodnocený pro účely posouzení závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby bývá u prakticky nevidomých, tím více u úplně nevidomých, 

hodnocen jako těmito osobami nezvládnutelný. Domnívám se, že pro toto posouzení je 

zde několik zásadních důvodů, které jsem již popsal v předchozích bodech, zejména j), 

n) a p). 

 

 

 

4.4. Problematičnost hodnocení stupně závislosti osob se 
zrakovým postižením  
 

Závěrem této kapitoly chci poukázat na problém, který dle mého názoru 

koncepce posuzování nároku na příspěvek na péči kritériem počtu úkonů, při nichž je 

posuzovaná osoba závislá z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

na pomoci jiné fyzické osoby, přináší specifické kategorii osob se ZP. 

Jak bylo uvedeno v kapitole III. Osoby jsou při řízení o příspěvku podrobeny 

sociálnímu šetření, které je důležitým podkladem při rozhodování o stupni závislosti 

posuzované osoby na pomoci jiné fyzické osoby.  

Takto nastavený systém klade enormní zátěž na sociálního pracovníka, který 

vykonává sociální šetření. Je přitom velice sporné, zda sociální pracovník vůbec může 

mít dostatečnou erudici ve všech oblastech, potřebných pro správné posouzení situace 

osoby, u níž sociální šetření provádí. Vždyť posuzuje osoby s tak odlišnými druhy 

zdravotního postižení, jakými jsou postižení pohybového ústrojí, zraku, sluchu, 

mentální postižení či postižení vnitřních orgánů.35 Většině z těchto postižení je věnován 

nejméně jeden speciálně pedagogický obor. Sociální pracovník by navíc měl být také 

odborníkem na problematiku péče o seniory, protože tato věková kategorie patří k 

nejpočetnějším co do zastoupení osob žádajících o příspěvek na péči.36Od několika 

                                                 
35 Český statistický úřad: Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007 –  
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08 

36 Důvodová zpráva k návrhu zákona,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými 
opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 
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klientů naší poradny mám informace o tom, že sociální šetření v praxi probíhá formou 

rozhovoru, při němž sociální pracovníci kladou posuzovaným žadatelům otázky. Těmi 

pak zjišťují, zda je posuzovaná osoba schopna zvládnout určitý úkon. Tato osoba je 

postavena před dilema, jak na dotaz odpovědět, přičemž reflektuji dvě typizované 

odpovědi, které si uveďme na příkladu úkonu soběstačnosti uvedeným pod písmenem 

a): 

1. Ano, jsem schopen písemně komunikovat. Tato odpověď bude v podstatě 

pravdivá, protože Jak jsem uvedl výše, existují kompenzační pomůcky, které 

takovou komunikaci, byť v omezené míře a určitě ne obvyklým způsobem,  

umožňují. Tuto odpověď pravděpodobně uslyšíte od zrakově postižené osoby, 

jež s omezeními, která jí přináší její handicap, chce bojovat, chce nacházet 

způsoby, jak problémy řešit, chce se maximálně integrovat do společnosti. Tento 

její postoj se promítá do sebehodnocení schopnosti zvládat nejen tento konkrétní 

ale i další hodnocené úkony.  

2. Osoba odpoví, že písemnou komunikaci vůbec nezvládá. I tato osoba bude říkat 

pravdu, často potřebuje pomoci s vyplněním nějakého dokumentu, s přečtením 

textu psaného rukou. Zůstávat v pasivitě závislý na pomoci jiné osoby je jistě 

snazší, než se pokoušet svoji situaci zlepšit.  

A který z přístupů bude zákonem o sociálních službách ve formě zisku finanční 

dávky odměněn, samozřejmě ten druhý, pasivní. Domnívám se, že závislost na pomoci 

jiné osoby je u mnoha osob se zrakovým postižením do určité míry volbou. Posuzování 

závislosti na pomoci jiné osoby jako kritérium určení výše nároku však motivuje spíše k 

pasivitě, neřešení problémů i v situacích, ve kterých tyto problémy řešitelné jsou. 

Přitom cílem by měla být minimalizace závislosti na pomoci jiné osoby, motivace osob 

k maximální soběstačnosti a nezávislosti.  

Jsem si vědom toho, že u jiných zdravotních postižení je závislost na pomoci jiné 

osoby možná mnohem danějším faktorem, než je tomu u zrakově postižených. Navíc 

výše popsaná koncepce zřejmě ve většině posuzovaných případů vhodně funguje a 

pokrývá i potřeby kategorie seniorů, proto netvrdím, že zvolené kritérium pro stanovení 

nároku na příspěvek na péči je zcela nevhodné, jen jsem chtěl poukázat na problémy, se 

kterými jsem se setkal při konzultacích s osobami se zrakovým postižením při své práci 

v sociálně právní poradně. 
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5.1. Kapitola V. Příspěvek na péči – uvažované alternativy nové 
normativní úpravy 
 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, ustanovení, která zavedla do 

právního řádu ČR institut příspěvku na péči nabyla účinnosti 1.1.2007.  

Jak vyplývá z důvodové zprávy vládního návrhu zákona o sociálních službách, 

jedním z hlavních cílů zavedení institutu bylo přenesení rozhodování o způsobu, jak 

řešit svoji nepříznivou sociální situaci, přímo na fyzické osoby a tím zefektivnění celého 

systému sociálních služeb. Právě na tyto osoby, které jednotlivé sociální služby 

potřebují, měla být přenesena odpovědnost za výběr, jakou péči jejich sociální situace 

vyžaduje. Na samotných příjemcích příspěvku byla ponechána volba, zda využijí při 

zajišťování potřebné pomoci přirozených zdrojů, zejména rodiny (tzv. neformální péče) 

nebo využijí nabídky některého z poskytovatelů sociálních služeb. Zákon o sociálních 

službách měl v podstatě zajistit vznik regulovaného trhu se sociálními službami, na 

němž budou principy poptávky a nabídky ovlivňovat kvalitu a územní dostupnost těchto 

služeb. Přerozdělením financí přímo jednotlivým osobám v nepříznivé sociální situaci 

prostřednictvím příspěvku na péči mělo dojít k ekonomickému zefektivnění celé sítě 

sociálních služeb. Přenesením odpovědnosti za část vynakládaných finančních 

prostředků přímo na potřebné osoby pak mělo dojít ke zvýšení motivace k jejich co 

nejefektivnějšímu využití, k rozvoji schopnosti samostatného rozhodování samotných 

uživatelů. Jednotlivcům bylo dále garantováno právo účastnit se rozhodovacích procesů 

o podobě sítě sociálních služeb, a to formou podílení se na plánování na úrovni 

střednědobých konceptů v obcích a krajích.  

Poměrně krátce po uzákonění celého nového systému se začalo zkoumat, jak 

efektivní zavedený systém je.  

 

5.2. Návrh tezí MPSV 
V souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 

2010 byl na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1518/1 ze dne 

9.12.2009 vypracován materiál ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Návrh tezí 

novely zákona o sociálních službách ze dne 22. ledna 2010. 
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Na vypracování tohoto materiálu se podílely mnohé zaangažované subjekty z 

oblasti sociální péče a expertní týmy MPSV a MZdr.  

Materiál se soustředil na několik oblastí, ve kterých by bylo zapotřebí nové 

normativní úpravy. Mezi tyto hlavní oblasti patřilo: 

- zajištění nové úpravy příspěvku na péči tak, aby tento nebyl zneužíván k uspokojování 

jiných potřeb, než je zajištění potřebné péče, k níž je příspěvek určen, 

- odpovídající ocenění intenzity péče dle její skutečné náročnosti, 

- zajištění vyšší participace soukromých zdrojů na tzv. neformální péči 

- ověření možnosti zavedení systémové valorizace příspěvku na péči dle faktických 

nákladů při současném potlačování dofinancovávání péče z veřejných rozpočtů, pokud 

je péče poskytována profesionálním způsobem 

- zajištění funkční systémové kontroly, která by vyloučila neefektivní využívání 

veřejných zdrojů 

 

Materiál přinesl návrhy věcných řešení problémů ve výše uvedených oblastech, 

v některých případech byla navržena řešení v několika variantách. 

 

Na prvním místě se materiál věnoval úsporným řešením s okamžitým dopadem na 

výdajovou stránku státního rozpočtu. Byla navržena dvě alternativní řešení: 

1. snížení příspěvku pro zletilé osoby závislé v I. stupni z 2000,- Kč na 800,- Kč 

měsíčně. Výše příspěvku v ostatních stupních by zůstala zachována. Toto řešení 

bylo navrhováno v okamžiku, kdy již byla platná novela ZSS37, která obsahovala 

úpravu kombinované výplaty příspěvku v I. stupni. V případě volby tohoto 

řešení by tedy bylo nutné kombinovanou výplatu zrušit.  

2. snížení příspěvku pro zletilé osoby závislé v I. stupni tentokrát o 50 %, tedy na 

1000,- Kč a pro osoby závislé v II. stupni snížení příspěvku o 20 %, tedy ze 

4000,- Kč na 3200,- Kč.  

 

                                                 
37 Šlo o zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, který přinesl kromě jiného nový § 18A, jenž zavedl pro 
osoby závislé v I. stupni, starší osmnácti let tzv. kombinovanou výplatu. Ta měla spočívat v tom, že 
částka 1000,- KČ by byla vyplacena v hotovosti, druhá část ve výši 1000,- KČ formou poukázky na 
sociální služby. Toto ustanovení však nikdy nenabylo účinnosti. 
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První varianta měla přinést úsporu výdajové stránky státního rozpočtu ve výši 1,44 

mld. Kč ročně, druhá pak úsporu ve výši 2,08 mld. Kč.  

U obou alternativ teze MPSV zmiňují negativní dopad na možnost zajištění si péče pro 

příjemce příspěvku i negativní dopad na poskytovatele sociálních služeb. U pobytových 

zařízení bylo výslovně zmíněno nebezpečí nutnosti snižování počtu odborných 

pracovníků.  

 

Za druhé materiál obsahuje opatření na zvýšení účelovosti využití příspěvku na 

péči.  

Problémem, který se pokouší toto opatření řešit, je nedostatečný objem financí 

proudících  z prostředků vyplacených formou příspěvku na péči k poskytovatelům 

sociálních služeb. Obsahem těchto opatření je úprava, při níž by si příjemce mohl zvolit 

formu výplaty příspěvku. Volil by mezi třemi typy, odlišených dle péče, kterou bude 

potřebovat čerpat. Pokud by čerpal toliko "neformální" péči, byla by mu poskytována 

výplata příspěvku v hotovosti. Při volbě kombinované péče by mu byla poskytována 

výplata věcná i hotovostní. Při  potřebě pouze "profesionální" péče by byla příjemci 

poskytována výplata ve věcné formě. Bylo navrženo, aby se dle výběru péče uživatelem 

lišila výše poskytovaného příspěvku, a to tím způsobem, že by byly navýšeny 

prostředky v případě čerpání pouze profesionální péče, při čerpání kombinované péče 

by zůstala výše příspěvku v dosavadní výši a při rozhodnutí pro čerpání toliko 

neformální péče by došlo ke snížení vyplácených prostředků. Pro II. až IV. stupeň 

závislosti bylo odstupňování navrženo tak, že při čerpání neformální péče by bylo 

vypláceno 80 % z dosavadní výše, při čerpání kombinované péče 100 % dosavadní výše 

a při volbě profesionální péče by bylo vypláceno 120 % dosavadní výše příspěvku. 

Dopady tohoto opatření na výdajovou stránku státního rozpočtu samozřejmě nebylo 

možné zcela určit, bylo nutno učinit pouze odhad; o reálných dopadech by rozhodli až 

samotní příjemci příspěvku v závislosti na tom, jaké množství z nich by se rozhodlo pro 

kterou ze tří uvedených možností. Tato alternativa ovšem vyvolává několik závažných 

otázek. Proč by měl stát vlastně ekonomicky motivovat příjemce příspěvku jeho 

navýšením v případě čerpání profesionální péče? Je správné svým způsobem "trestat" 

příjemce, kteří se rozhodnou pro čerpání pouze neformální péče? Chtěl by stát tímto 

opatřením deklarovat, že neformální péče si nezaslouží stejné materiální podpory jako 
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péče profesionální? Nebo by se jednalo toliko o uznání skutečnosti, že profesionální 

péče je oproti té neformální vždy nákladnější?  

MPSV se o odhad volby příjemců pokusilo, a to následujícím způsobem: 

Ve II. i III. stupni závislosti bylo shodně předpokládáno, že 30 % příjemců by volilo 

neformální péči, 30 % příjemců péči kombinovanou a 40 % profesionální péči.   

Ve IV. stupni pak byl odhad stanoven tak, že 40 % volí neformální péči, 20 % péči 

kombinovanou a 40 % péči profesionální. Metodika, která byla užita k vyčíslení odhadů 

právě tímto způsobem, není v materiálu uvedena, ovšem domnívám se, že např. mezi 

osobami závislými ve II. a III. stupni by došlo k odlišným výsledkům, že podíl osob 

závislých ve III. stupni (tedy těžká závislost), které by zvolily péči kombinovanou a 

profesionální by byl oproti osobám závislým ve II. stupni (středně těžká závislost) 

vyšší.  

Jen na okraj předpokládám, že u osob se zrakovým postižením by byly 

procentuální výsledky výrazně odlišné, a to směrem k vyšším podílům osob volících 

péči neformální a kombinovanou oproti množství osob volících výhradně profesionální 

péči.  

Pokud by však osoby volily dle odhadů v materiálu MPSV uvedených, mělo by 

to za následek možnost nenavýšení výdajů ze státního rozpočtu na příspěvek na péči, 

přitom zvýšení množství prostředků, které by se měly prokazatelně vrátit do systému 

sociálních služeb, resp. takových, které by se dostaly k registrovaným 

poskytovatelům.38 

 

Ještě závažnějším problémem, než otázky schopné vyvolat polemiku, uvedené k 

tomuto navrhovanému řešení výše, by byla nutnost s tímto řešením zavést zároveň 

poměrně komplikovaný systém, jenž by zajistil administrativu možnosti volby péče, 

distribuci zjm. nové formy příspěvku ve věcné podobě, nutnost zavedení způsobu, jak 

by probíhala redistribuce vypláceného příspěvku příjemcům k poskytovatelům 

sociálních služeb. Náklady odhadované na zavedení tohoto systému byly vyčísleny ve 

                                                 
38 Všichni poskytovatelé sociálních služeb musí být registrováni, s výjimkou blízkých osob a jiných 
fyzických osob, které tuto činnost nevykonávají jako podnikatel (§ 83 ZSS) a s výjimkou fyzických a 
právnických osob, které sociální službu na území ČR vykonávají ojediněle a dočasně a současně jsou 
registrovány v jiném členském státu EU (§ 84 odst. 1 ZSS) 
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výši 3 až 5 % z prostředků na příspěvek na péči celkově vyplácených. Efektivita této 

alternativy je tedy velmi pochybná. 

 

V tezích MPSV byla dále zmíněna možnost zavedení tzv. alimentační 

povinnosti. Tato alimentační povinnost byla konstruována tak, že pokud některý 

příjemce užívá pouze profesionální péče, je třeba, aby tato péče byla plně hrazena. 

Pokud k takové úhradě nedostačuje samotný příspěvek na péči, musí si na tuto péči 

přispívat nejen sám příjemce, ale také osoby povinné k ní výživou. Zavedení této 

povinnosti by s sebou však přineslo nutnost zkoumání příjmových i majetkových 

poměrů jak samotných příjemců, tak dalších osob, efektivita je i v tomto případě velmi 

pochybná, jak ostatně sám materiál připouští. 

 

Dalším návrhem, který by měl dle tezí MPSV být zvážen, je zvýšení věku osob, 

kterým je příspěvek na péči vyplácen. Příspěvek náleží osobám starším jednoho roku.39 

Od počátku je zde třeba řešit souběh nároků na příspěvek na péči a nároku na 

rodičovský příspěvek poskytovaný dle zákona o státní sociální podpoře40.  Dle tohoto 

návrhu by tedy mohl být příspěvek na péči vyplácen osobám až od věku sedmi let. 

Teze dále obsahují z dnešního hlediska již poněkud neaktuální mlhavý příslib 

možnosti zavedení tzv. valorizačního klíče příspěvku na péči. Zavedení tohoto klíče by 

však vyžadovalo nejprve stanovení určitého indikátoru, podle nějž by k valorizaci mělo 

docházet. Musel by být stanoven jasný ukazatel, který by umožnil konkrétně vyčíslit 

náklady na pomoc jiné fyzické osobě, takový krok nikdy nebyl učiněn. 

 

5.3. Aktuální stav  
Zmíněné teze vypracované MPSV však zůstaly, jak se v současné době zdá, jen 

na papíře. Změnou politické situace, která vedla k maximálnímu důrazu na dopady 

opatření na výdajovou stránku státního rozpočtu došlo k situaci, kdy byla ve druhé 

polovině roku 2010 navržena v oblasti příspěvku na péči fakticky jediná změna. Jde o 

                                                 
39 Věk osoby, která má nárok na příspěvek na péči upravuje § 7 odst. 3 ZSS, 
40 Souběh nároků na rodičovský příspěvek z titulu péče o dítě, které zároveň pobírá příspěvek na péči, je 
upraven v § 32 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře (z. č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
a to tak, že je poskytována polovina rodičovského příspěvku, který by náležel, pokud by dítě zároveň 
nepobíralo příspěvek na péči. Avšak součet obou dávek nesmí být nižší než rodičovský příspěvek v běžné 
výši. 
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snížení příspěvku na péči pro osoby starší osmnácti let, závislé v I. stupni (tedy lehká 

závislost) z 2000,- KČ na 800,- KČ měsíčně. Tato změna byla legislativně vtělena do 

vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými 

opatřeními v působnosti MPSV ČR.  

K tomuto návrhu mnohé organizace, z nichž uvádím např. Sjednocenou 

organizaci nevidomých a slabozrakých ČR či nejhlasitěji zřejmě Národní rada osob se 

zdravotním postižením, uplatnily důrazné připomínky. Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR ve své připomínce např. navrhla, aby byl příspěvek na 

péči osobám závislým v I. stupni snížen z dosavadních 2000 KČ měsíčně na 1200, 

nikoliv na plánovaných 800 KČ s poukazem na to, že se tato změna mimo jiné dotkne 

mnohých prakticky nevidomých osob, které se staly závislými na pomoci jiné fyzické 

osoby v I. stupni automaticky, bez nového přeposouzení vlivem přechodných 

ustanovení ZSS41. Toto radikální snížení příspěvku může přinést značné omezení 

svobody při výběru potřebné péče. 

Národní rada osob se zdravotním postižením pak dokonce vydala petici, kterou 

apelovala na poslance i senátory Parlamentu ČR, aby nepodpořili takto radikální snížení 

příspěvku na péči pro osoby závislé v I. stupni. Pod tuto petici bylo shromážděno 19864 

podpisů,42 Návrh zákona byl však hlasy koaličních poslanců schválen v režimu 

legislativní nouze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 2.11. 2010.  

Ještě před samotným schválením byl NRZP podán pozměňující návrh, v němž 

bylo navrženo rozdělení nynějšího prvního stupně závislosti na dva podstupně, přičemž 

do prvního podstupně by měly spadat osoby, které potřebují každodenní pomoc a 

dohled při 13 až 15 úkonech péče o vlastní osobu a úkonech soběstačnosti s tím, že výše 

příspěvku pro tyto osoby by činila 800 KČ, a do druhého podstupně by spadaly osoby, 

které potřebují každodenní pomoc dohled jiné fyzické osoby při 16 až 18 úkonech péče; 

výše příspěvku pro tyto osoby by pak zůstala zachována v částce 2000 KČ. Tento 

pozměňovací návrh však nebyl přijat. Dne 12.11. byl Senátem Parlamentu ČR vládní 

návrh zákona přijat, pro příspěvek na péči to tedy znamená, že došlo ke snížení 

příspěvku pro osoby od osmnácti let věku, závislé na pomoci jiné fyzické osoby v I. 

                                                 
41 § 120 odst. 2 písm. a) ZSS určuje, že osoby, které byly považovány za částečně bezmocné se stávají 
osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby v I. stupni (lehká závislost).  
42 Dopis předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Bc. Václava Krásy   členským 
organizacím 
Zdroj: http://www.nrzp.cz/novy-clanek-1275-1275/ 
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stupni na 800 KČ z původních 2000 KČ a že bylo "prozatím definitivně" upuštěno od 

kombinované výplaty v prvním stupni. Tato změna byla publikována ve Sbírce zákonů 

pod číslem 347/2010 Sb.  

Tím vlastně došlo k naprosté rezignaci na systémové řešení v této oblasti, 

jediným sledovaným cílem se tak stala deklarovaná úspora státního rozpočtu ve výši cca 

1,5 mld. Kč. 
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Závěr 
 

Práci jsem věnoval institutu příspěvku na péči, jak ho upravuje platná legislativa 

s přihlédnutím k právnímu stavu platnému k 19. prosinci 2010. Mým cílem bylo popsat 

a zhodnotit současnou právní úpravu s ohledem na potřeby osob se zrakovým 

postižením, které jistě patří do kategorie osob, jimž by měl být příspěvek na péči 

přístupný.  

V úvodní kapitole jsem se pokusil definovat pojmy, se kterými jsem dále v práci 

zacházel. Kapitolu II. jsem pak věnoval popisu dávek, které příspěvku na péči 

historicky předcházely. III. kapitola obsahuje zevrubný popis institutu, podmínek 

nároku na dávku. Popsal jsem způsob  jak je příspěvek na péči konstruován, postup 

řízení o příspěvku včetně opravného prostředku i možnosti napadení rozhodnutí správní 

žalobou. 

IV. kapitola byla věnována detailnímu probrání jednotlivých úkonů a k nim 

příslušných činností, jež jsou hodnoceny pro účely stanovení stupně závislosti na péči 

jiné fyzické osoby. Stanovení stupně závislosti pak má bezprostřední vliv na výši 

příspěvku, tedy i na kvalitu péče, jež si může osoba "nakoupit". Kladl jsem přitom důraz 

na aspekty ovlivňující možnost osob se zrakovým postižením zvládat jednotlivé úkony 

stanovené zákonem o sociálních službách a činnosti stanovené prováděcí vyhláškou. 

Přitom jsem poukázal na fakt, že zvolená koncepce klade enormní nároky na schopnost 

sociálních pracovníků úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří mají v rámci sociálního 

šetření vypracovat zásadní podklad pro rozhodnutí v řízeních o příspěvku na péči.  

V závěrečné kapitole jsem shrnul úvahy o směrech, kterými by se mohla další 

normativní úprava příspěvku na péči ubírat, uvedl jsem pak i zcela aktuální legislativní 

výsledek načrtlých úvah. 

Při práci jsem se kromě literatury a v současnosti účinné i již zrušené legislativy 

opíral o zkušenosti, které jsem načerpal ve své krátké (dvouleté) praxi při práci v 

sociálně právní poradně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.  

Práce si nekladla za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat všechny aspekty se 

zvoleným tématem související, ostatně k tomu by bylo zapotřebí mnohem více 

zkušeností a znalostí, než kterými vládnu, nicméně byla pokusem o vyjádření a 

uspořádání mně známých skutečností v určitý smysluplný celek. Zároveň jsem se 
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pokusil poukázat na problémy,  které nynější konstrukce příspěvku na péči osobám se 

zrakovým postižením přináší. 
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Summary 
 

My master's degree thesis focuses on special Czech social security benefit, 

which can be perhaps called "benefit for personal care".  

In the first chapter I explicate the topic and conceptions I will work with in the 

following text. The second chapter describes legislation which precedes the Act of 

social services containing the "benefit for personal care". This Act had come in force in 

2006 and has come into effect since 1st January 2007. I compared construction of 

previous supports and " benefit for personal care"  

The third chapter explains in detail rules of law which regulate conditions of 

claim for benefit for personal care, administrative procedure, etc. The level of benefit 

relates to the degree in which needy person depends on help of other individual. The 

method used for establishing this degree is highlighted in the 4th chapter. The 4th 

chapter is subdivided into two major parts according to operations and procedures used 

to establish degree of applicant's dependence. I especially focused on aspects of 

establishing proper degree of dependence for visually impaired people.  

In final part I reflected on alternative ways how to regulate this social security 

issue based on a reflection of functioning of chosen system and I have mentioned the 

latest novel social service Act which will come into effect on the first January 2011. 

I have chosen this theme because I am working in Czech Blind United, which is 

organization of blind people, which provides legal aid especially for visually 

handicapped and I am often asked for an advice in this area. 
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