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1. Úvod 

O tomto dokumentu 
Život se zdravotním postižením není jednoduchý. Mezi jedno z nejvíce 
překvapujících zjištění v rámci této oblasti patří, že za osobu se zdravotním 
postižením lze charakterizovat prakticky každého desátého člověka. Plná třetina 
běžné populace pak trpí takovými zdravotními problémy, které zasahují 
významným způsobem do jejich schopností a způsobují některá omezení. 
Osoby se zdravotním postižením mají mnohdy sníženou schopnost sociální a 
komunikační interakce, a to díky určitým sociálním bariérám, které jsou 
způsobovány nejen samotným zdravotním postižením a z toho plynoucím 
omezením, ale také mnohdy postoji okolní společnosti a jejími možnostmi 
pozitivně reagovat na tyto osoby. 
 
Je velice vhodné se systémovým způsobem zabývat prostředky kompenzace 
bariér a omezení způsobených zdravotním postižením. V moderních 
demokratických státech se tak vlády většinou snaží pomáhat těmto osobám, a 
to ať přímo, či nepřímo. Jedná se o zabránění přímé a nepřímé diskriminace 
těchto osob, přes zlepšování jejich uplatnění na trhu práce, při možnostech 
jejich sebeuplatňování, až třeba k podpoře rozvoje a využívání technických 
prostředků a zařízení, jež mohou těmto osobám pomáhat překonávat jejich 
omezení. Právě to je možnost využívání asistivních technologií pro osoby se 
zdravotním postižením. Celá aktivita 13 tohoto projektu se věnuje oblasti 
rozvoje asistivních technologií a tyto technologie a zařízení bere z několika 
úhlů. Jedním z těch nezanedbatelných úhlů je právě možnost a schopnost 
pomáhat osobám se zdravotním postižením, a tedy de facto i samotné 
využívání asistivních technologií těmito osobami a jejich okolím pro 
odstraňování bariér a zvyšování soběstačnosti a zvyšování kvality života. 
 
Tato část výstupu se věnuje právě oblasti využívání asistivních technologií 
těmito osobami, a to zejména s přihlédnutím k možnostem podpory a využívání 
kompenzačních a inkluzních pomůcek a služeb souvisejících s asistivními 
technologiemi. Autoři dokumentu analyzují tuto problematiku z několika různých 
aspektů – od samotného principu kompenzace s využitím technologií, až třeba 
po podrobný rozbor možností státu při podpoře pořizování a využívání 
konkrétních zařízení pro konkrétní uživatele. Jednou z oblastí, které se tento 
dokument také velmi pečlivě věnuje, je vytvoření popisu existujících 
definovaných zvláštních pomůcek, jež jsou kompenzačními a inkluzními 
pomůckami a na jejichž pořízení poskytuje stát určitým způsobem finanční 
prostředky. 
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Asistivní technologie pro osoby se zdravotním postižením se dají velice 
zjednodušeně rozdělit do dvou oblastí:  
 
První z těchto oblastí jsou kompenzační a inkluzní pomůcky, jež jsou 
charakterizovány jako zvláštní pomůcky a pro jejichž podporu slouží princip 
speciální sociální dávky.  
Druhou skupinou jsou pak zdravotnické prostředky, jež jsou asistivními 
technologiemi a jsou primárně určeny právě osobám se zdravotním postižením, 
jejichž specializované verze mohou těmto osobám přinést zvýšení kvality péče 
o sebe, avšak také zvýšení kvality poskytování souvisejících zdravotních 
služeb.  
 
Dokument se věnuje i těmto dvěma oblastem. 
 
V České republice se jedná o vůbec první takto ucelenou studii o možnostech 
využívání asistivních technologií všemi možnými způsoby pro potřeby osob se 
zdravotním postižením a jejich blízkých a dokument kromě analytické a 
výzkumné části obsahuje i přílohu se specifikovanými problematickými okruhy a 
obsahuje celou řadu otázek, přičemž na některé zároveň nabízí určité odpovědi 
a u některých bohužel konstatuje, že v současné době na ně systémové 
odpovědi nemáme. To pochopitelně neznamená, že by tímto dokumentem péče 
o tuto oblast měla skončit. Chceme-li se dále věnovat systémově oblasti rozvoje 
asistivních technologií, tak se nemůžeme tvářit, že asistivní technologie jsou 
pouze prostředky pro aktivní stárnutí, ale musíme požadavky a potřeby silné 
skupiny osob se zdravotním postižením také řešit. To je zároveň i jeden z 
největších problémů v oblasti asistivních technologií v ČR – a to, že asistivní 
technologie jsou mnohdy považovány pouze za technologie zdravotnické nebo 
technologie podporující aktivní stárnutí a asistovaný život. To samo o sobě z 
historického hlediska ovšem není pravdou, neboť samotný pojem asistivních 
technologií se začal využívat v masovém měřítku právě v souvislosti s 
kompenzačními pomůckami využívanými osobami se zdravotním postižením. 

Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro oddělenou část v rámci aktivity 13 v 
projektu Podpora procesů v sociálních službách, která se oblastí asistivních 
technologií bude zabývat a která ukáže, že také tato oblast – tedy jejich 
využívání osobami se zdravotním postižením – si zasluhuje velkou pozornost a 
nesmíme na ni ani v budoucnu zapomínat. 
 

Vztah k ostatním částem výstupu aktivity 
Tento dokument je jednou z částí klíčové aktivity 13 “Rozvoj asistivních 
technologií” v rámci projektu “Podpora procesů v sociálních službách”. Tato 
aktivita má následující strukturu: 
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Klíčová aktivita 13: Rozvoj asistivních technologií  

o Část 1: Pracovní dokument shrnující oblast asistivních 
technologií a možností jejich využití v systémech sociálních, 
zdravotních a v systému neformální péče 

o Část 2a: Možnosti využití asistivních technologií při poskytování 
sociálních služeb 

o Část 2b: Možnosti využití asistivních technologií u některých 
zdravotních služeb 

o Část 2c: Možnosti využití asistivních technologií v prostředí 
neformální a domácí péče 

o Část 2d: Možnosti využití specifických asistivních technologií 
pro kompenzaci handicapu u osob se zdravotním postižením 

o Část 3a: Ekonomická rozvaha využívání asistivních technologií 
o Část 3b: Společné principy pro stanovení regulačního a 

procesního rámce pro využívání asistivních technologií v ČR 
o Část 2c: Definování oblastí dalšího rozvoje asistivních 

technologií v ČR. 

Tato část výstupu je s ostatními částmi v rámci klíčové aktivity velmi úzce 
provázána, a to jak na strukturální úrovni – kdy předpokládá určitou základní 
znalost obsahu ostatních částí (zejména části 1, která tvoří určitý osvětový a 
metodický základ pro oblast asistivních technologií), tak ale i po ryze odborné 
stránce. Jedním z příkladů je například nástin problematiky využívání 
asistivních technologií v “inteligentní domácnosti” posilující soběstačnost osob 
se zdravotním postižením, které se i v této části výstupu věnujeme, ale která je 
na daleko hlubší úrovni řešena v související části 2c. Příkladů vazeb s ostatními 
částmi výstupu je hned několik. V ideálním případě by si tak zájemce o hloubku 
této problematiky měl prostudovat všechny části výstupu, přičemž se ale počítá 
s tím, že zájemci o úžeji vymezenou oblast asistivních technologií využitelných 
pro osoby se zdravotním postižením vezmou jako základ právě tento dokument. 
 

Vztah k ostatním výstupům projektu 
Jak již bylo uvedeno, dokument je částí výstupu klíčové aktivity 13 celého 
systémového projektu Podpora procesů v sociálních službách. Tento projekt má 
kromě toho ještě dalších 12 aktivit, v nichž jsou řešeny jednotlivé oblasti 
podpory sociálních služeb a souvisejících procesů z různých hledisek. Jedním z 
výsledků tohoto systémového projektu by mělo být zvyšování uplatňování 
rizikových osob na trhu práce a jejich zapojení nejen do sociálního systému 
sociálních služeb, ale i do ostatních společenských systémů. 

Dokument přináší klíčové informace pro zlepšování uplatnění osob se 
zdravotním postižením na trhu práce, omezování sociálních a komunikačních 
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bariér, zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, posilování a udržování 
schopnosti žít v domácím a rodinném prostředí, snižování omezování 
schopností sociální interakce a dalších pozitivních výsledků podporovaného 
využívání prostředků založených na asistivních technologiích a také využívání 
souvisejících služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že dokument je plně v souladu 
s cíli systémového projektu a s cíli klíčové aktivity. 
 
Paralely s ostatními výstupy v rámci jiných aktivit tohoto projektu lze nalézat 
také v jednotlivých specifikách využívání asistivních technologií – a to od 
samotného regulačního a legislativního rámce pro podporu asistivních 
technologií, přes určité identifikované problematické okruhy a otázky, až k 
samotné efektivitě využívání kompenzačních a inkluzních pomůcek pro 
zlepšování kvality života uživatelů se zdravotním postižením, kteří jsou sami 
mnohdy uživateli sociálních služeb. 
 

Využitelnost dokumentu 
Dokument je určen široké odborné veřejnosti včetně všech zájemců o oblast 
rozvoje asistivních technologií. Jeho využitelnost je jak na osvětové, vědecké a 
analytické úrovni, kdy přináší základní i podrobné informace o využitelnosti 
asistivních technologií a kompenzačních a inkluzních pomůcek jako prostředku 
pro omezení bariér a omezení negativních dopadů zdravotního postižení, tak v 
konkrétních aspektech, kdy nabízí možnosti dalšího vývoje v této oblasti. 
 
Kromě samotných analytických výsledků dokument obsahuje například také 
první ucelený popis kompenzačních a inkluzních pomůcek, jež jsou 
charakterizovány jako asistivní technologie, nebo v samostatné příloze uvedený 
výčet identifikovaných klíčových problematických okruhů a oblastí, z nichž u 
některých uvádí konkrétní návrhy jejich základních řešení. 
 
V oblasti dalšího rozvoje asistivních technologií pro osoby se zdravotním 
postižením dokument uvádí náměty využitelné v budoucích projektech a 
aktivitách, ale především přináší návrhy na specifikaci nových zvláštních 
pomůcek a jejich přidružení k současnému rámci definovaného v příslušné 
legislativě, a tím zvýšení podpory využívání kompenzačních a inkluzních 
pomůcek pro určité specifické skupiny zdravotně postižených. 
 
Aplikací poznatků a výsledků analytické činnosti v tomto dokumentu lze 
posilovat soběstačnost osob se zdravotním postižením a lze splňovat primární i 
sekundární cíle celého projektu Podpora procesů v sociálních službách, 
přičemž tento dokument sám daleko přesahuje rámec tohoto systémového 
projektu a může být využitelný i v jiných oblastech souvisejících se sociálním 
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systémem a s jeho určitými specifickými oblastmi, například se sociálními 
dávkami určenými pro osoby se zdravotním postižením či se zlepšováním 
uplatnění těchto osob na trhu práce a snižováním jejich sociálních a 
komunikačních bariér. 
 

Příprava a projednávání 
Dokument byl vytvářen zpracovatelským týmem v období od konce roku 2014 
do poloviny roku 2015.  
 
Členy zpracovatelského týmu byli: Michal Rada (vedoucí zpracovatelského 
týmu a koordinátor části 2D), Jiří Schlanger (supervizor a koordinátor KA13), 
Anna Brunerová, Jan Frk, Jiří Hasman, Dagmar Hornychová, Ivana Juřičková, 
Camille Latimier, Jaroslav Paur, Milan Pešák, Karolína Peštová, Ondřej 
Sedláček, Marie Svobodová, Olga Štěpánková, Hana Vykydalová a Daniela 
Rázková. 
 
V průběhu přípravy dokumentu byly osloveny některé organizace a instituce a 
probíhaly konzultace s jejich zástupci v dané oblasti, které významným 
způsobem napomohly k výslednému dokumentu. Těmito organizacemi byly 
zejména Apla, Agentura pro podporu neslyšících, Centrum asistivních 
technologií, Česká unie neslyšících, Iniciativa informatiky pro občany, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
Společnost pro pomoc mentálně postiženým, Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR a Tyflocentrum. 
 
V oblasti zvláštních pomůcek byly konzultace nabídnuty také významným 
výrobcům a dodavatelům, přičemž někteří této nabídky využili a jiní nikoliv. S 
aktivními subjekty bude ze strany ministerstva dále pracováno. 
Dokument byl připomínkován experty z ostatních částí klíčové aktivity 13. 
 

Manažerské shrnutí 
Dokument je souhrnem a závěrem komplexní analytické činnosti řešené jako 
výzkumná analytická aktivita při zpracovávání této části v rámci klíčové aktivity 
13 systémového projektu. Věnovali jsme se využitelnosti asistivních technologií 
a souvisejících služeb primárně pro osoby se zdravotním postižením a pro jejich 
okolí, se zvláštním zřetelem na posilování jejich soběstačnosti a zvyšování 
kvality jejich života. Dokument vychází ze dvou hlavních režimů podpory 
asistivních technologií: 
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1) Asistivní technologie jako kompenzační a inkluzní pomůcky – 
podporované zvláštní sociální dávkou “Příspěvek na zvláštní pomůcku” a 
hrazené ze sociálního systému. 

2) Asistivní technologie jako zdravotnické prostředky – podporované v rámci 
podpory zdravotnických prostředků a hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění. 

 
Dokument je obsahově rozdělen do celkem sedmi základních kapitol podle 
samostatných věcných celků, které na sebe navazují. Jedná se o: 

1) Úvod 
Klasická úvodní kapitola 

2) Pomůcky a technologie jako prostředky kompenzace 
Základní shrnující a statistické informace o osobách se zdravotním 
postižením a z nich plynoucí určité analytické vývody a závěry. Dále 
obsahuje základní informace o kompenzaci omezení způsobeného 
zdravotním postižením a rozebírá jednotlivé způsoby a formy této 
kompenzace, včetně nástrojů sociálního systému. 

3) Asistivní technologie jako kompenzační a inkluzní pomůcky 
Zasazuje specifické technologie a kompenzační a inkluzní pomůcky do 
širšího rámce asistivních technologií a obsahuje základní klasifikace 
asistivních technologií jako pomůcek dle formátu podpory. 

4) Pořízení a využívání pomůcek a asistivních technologií 
Podrobně rozebírá jednotlivé modely pořízení a využívání asistivních 
technologií (zejména pomůcek) a udává jejich podrobnosti. Vůbec poprvé 
jsou srovnány jednotlivé modely a analyzovány jejich výhody i nedostatky. 

5) Specifikace pomůcek a asistivních technologií pro inkluzi OZP 
Přináší jednotlivé specifikace skupin pomůcek a specifikace a popis 
jednotlivých zvláštních pomůcek, jež jsou asistivními technologiemi, a to 
včetně příkladů využití a přínosů pro uživatele. 

6) Klíčové otázky k efektivitě využívání pomůcek a asistivních technologií pro 
OZP 
Uvádí některé klíčové otázky, které si zpracovatelé tohoto dokumentu 
pokládali, a nabízí jejich rozbor, přičemž ne vždy se daří za současné 
situace nacházet odpovědi. Jedná se ale o otázky natolik zásadní, že by 
neměly zapadnout. 

7) Shrnutí 
Poskytuje shrnutí bazálních zjištění celé analýzy. 

 
Dokument obsahuje dvě přílohy: 

1) Identifikované problematické okruhy 
2) Specifikace nových zvláštních pomůcek 
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2. Pomůcky a technologie jako prostředky kompenzace 

Osoby se zdravotním postižením ve společnosti 
Hovoříme-li o osobách se zdravotním postižením, pak se to týká přibližně 1/10 
celkové populace. Z celkového počtu více než 10 milionů obyvatel ČR je těsně 
přes 1 milion charakterizováno jako osoby se zdravotním postižením. Jedná se 
přitom pouze o ty osoby, které mají zdravotní postižení jako svoji 
charakteristiku. Dá se tedy předpokládat, že kromě těchto více než 10 %  osob, 
je minimálně ještě dalších 20 % osob s podobným zdravotním stavem, kteří 
nejsou klasifikovány jako osoby se zdravotním postižením. To ve své podstatě 
znamená, že se pohybujeme někde mezi 1/10 a 1/3 obyvatelstva ve 
společnosti. 

Statistický ukazatel  
Hodnota  

Počet obyvatel v ČR  
10 516 125  

Počet osob se zdravotním postižením  
1 077 673  

Procentuální zastoupení OZP  
10,2 %  

Zastoupení dle pohlaví  

Muži  
512 761  

Ženy  
564 912  

Zastoupení dle věku  

do 15 let věku  
64 307  

mezi 15 a 29 lety  
65 143  

mezi 30 až 44 lety  
109 947  

mezi 45 až 59 lety  
206 891  

mezi 60 až 74 lety  
333 211  

nad 75 let věku  
298 174  
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Zdroj: Český statistický úřad 

Pokud se na osoby se zdravotním postižením podíváme z hlediska podílu mužů 
a žen, pak o něco vyšší podíl mají ženy (52,4%), zatímco mužů je mezi 
zdravotně postiženými méně (47,6%), ovšem de facto je rozdíl zanedbatelný. 
 
Věková struktura osob se zdravotním postižením ukazuje, že nejvyšší počet 
osob se zdravotním postižením se vyskytuje v posledních dvou věkových 
kategoriích (60 až 74 let a nad 75 let). Relativně silně je ještě zastoupena 
věková kategorie mezi 45 až 59 lety. Zajímavý je podíl osob se zdravotním 
postižením v celkové společnosti, kde ve věkové kategorii nad 75 let tvoří 
celých 42 %. 
 
Je nutné připomenout, že všechna tato čísla se týkají osob, jež již jsou 
systémem považovány za osoby se zdravotním postižením. Kritické odhady 
přitom hovoří o tom, že fakticky může být v celkové populaci počet osob 
majících potřeby kompenzace omezení způsobeného zdravotním stavem i 
dvojnásobný, a to zejména ve věkové kategorii mladých lidí a ve středním věku. 
U populace starší než 60 let je rozumným odhadem, že cílových osob je kolem 
30 %. 
 
Co se týče situace osob se zdravotním postižením stran bydlení, pak z 
dostupných šetření vyplývá, že kolem 18 % osob se zdravotním postižením žije 
samo, respektive s přihlédnutím k soužití s další osobou, jež nemá charakter 
možností trvalejší péče o osobu se zdravotním postižením, je to kolem 25 % – 
tedy čtvrtina. Velice zajímavá jsou pak čísla ve dvou posledních věkových 
skupinách, kdy pětina osob se zdravotním postižením ve věku mezi 60 a 74 
roky žije osaměle a u osob starších 75 let je to třetina. Z těchto ukazatelů 
vyplývá, že je třeba dbát na rozvoj podpory nejen při poskytování sociálních 
služeb a dalších forem kompenzace souvisejících s pobytovými službami, ale 
že je stále velice důležitá také neformální domácí péče a potřeba v maximální 
možné míře umožnit (tam, kde je to vhodné) život v domácím prostředí. 
 
I z pohledu našeho úhlu zájmu je pak velice vysoké číslo značící skupinu osob 
se zdravotním postižením, které žijí osaměle a u nichž se tedy dají očekávat 
vyšší nároky na poskytnuté služby i na potřeby využívání technologií. 
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V následující přehledové tabulce je uvedeno základní rozdělení podle sedmi 
typů zdravotního postižení. Kromě celkového počtu osob se zdravotním 
postižením jsou uvedeny i tři základní rizikové věkové kategorie: 

Typ postižení  
Celkem  Rizikové věkové skupiny  

do 15  60-74  nad 75  

Tělesné postižení  
500 167  20 077  157 622 165 009  

Zrakové postižení  
102 195  6 715  19 796  48 440  

Sluchové postižení  
86 476  3 811  17 215  49 144  

Mentální postižení  
104 574  15683  13 919  17 703  

Duševní postižení  
145 517  10538  31 596  39 032  

Vnitřní postižení  
716 993  31764 24 8118  231 339  

Jiné postižení  
54 327  4 302  14 082  21 272  

Zdrojem pro zde uvedené statistiky je šetření k osobám se zdravotním 
postižením, které provedl Český statistický úřad v roce 2013. 
 

Potřeba kompenzace omezení způsobeného zdravotním 
postižením 
Osoby se zdravotním postižením, ale také další osoby zasažené nějakým 
omezením způsobeným zejména jejich zdravotním stavem či zdravotní situací, 
jsou jistě uživatelé, u nichž je vhodné uvažovat o potřebě kompenzace jejich 
omezení. Přitom je třeba připomenout, že omezení, která je nutné 
kompenzovat, je více druhů a mají také nějakou časovou závislost. 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/260006-14
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/260006-14
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Z obrázku č. 1 je zjevné, že je třeba při posuzování aktuální potřeby 
kompenzace určitého omezení vycházet zejména z typu zdravotního postižení, 
ale také z jeho časové vazby. Zcela jiný režim posuzování potřeb bychom měli 
nastavit u osob, které charakterizujeme jako zdravotně postižené s trvalým 
postižením a u nichž není očekávatelné zlepšení jejich zdravotního stavu, a tím 
i zmenšení omezení tímto zdravotním stavem a zcela jiný princip posuzování 
osob, které mají určité omezení, u nějž lze očekávat jeho zlepšení nebo úplné 
odstranění. 
 
Obrázek č. 2 ukazuje základní vazby mezi typem postižení a typem omezení 
způsobeným tímto postižením. Při vyhodnocování je třeba přistupovat ke 
každému zdravotně postiženému individuálně, neboť míra konkrétního omezení 
je závislá na jeho aktuálním zdravotním stavu a souvislostech s časovou 
vazbou. 
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Obr. č. 2 Typy zdravotního postižení ve vazbě na typy omezení 

Potřeba kompenzace určitého typu omezení pak vychází z konkrétních potřeb 
klienta a zejména ze souhrnu toho, v čem je konkrétní osoba se zdravotním 
postižením vlastně omezena. Zatímco u určitých typů omezení se jedná o 
případy poměrně snadno popsatelné určitým archetypem zdravotního postižení 
a z toho plynoucích omezení, v jiných případech je takové omezení natolik 
individuální, že nelze využít optimální model kompenzace. V následující tabulce 
jsou uvedeny faktické potřeby kompenzace plynoucí z konkrétních typů 
omezení. 

Typ 
omezení  

Cíl kompenzace  Možnost kompenzace  

Funkční 
omezení  

Nahrazení funkce daných 
pohybových orgánů (zejména 
rukou a nohou) pro samostatný 
pohyb a pro samostatné 
vykonávání fyzických činností  

Do značné míry lze omezení 
kompenzovat na základní 
úrovni. Na podrobné úrovni je 
silně individuální  

Smyslové 
omezení  

Potřeba nahrazení smyslů pro 
vnímání okolí a zpracování vjemů 
a informací (zejména sluch a 
zrak) a posílení samostatnosti 
úkonů a činností závislých na 
fungujících smyslech  

U zrakového omezení lze do 
značné míry kompenzovat. U 
sluchového postižení lze 
kompenzovat pouze do jisté 
míry s hlubšími dopady na 
samostatnost a funkčnost  

Mentální 
omezení  

Úprava vnímaných vjemů a 
informací tak, aby mohly být 
vnímány a pochopeny, a 
nahrazení obvyklých činností 
takovými, které je osoba schopna 

Je silně individuální, pro 
základní účely lze kompenzovat, 
v hlubších úrovních je 
kompenzace problematická  



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 16 (celkem 104) 

vnímat a pochopit  
 
Zejména u některých typů omezení plynoucích z některých typů zdravotního 
postižení je nutné připomenout, že míra úspěšnosti kompenzace běžnými 
prostředky je poměrně individuální. Nelze tak jednoznačně deklarovat efektivitu 
úspěšnosti konkrétní formou kompenzace ve vazbě na celou cílovou skupinu 
osob s určitým zdravotním handicapem. 
 

Současné obecné pojetí kompenzace 
U nás v rámci platného regulačního rámce využíváme zejména tři druhy 
kompenzace: 
 

Kompenzace pomůckou 
Nejčastěji využívanou formou samostatně využitelné kompenzace je 
kompenzace prostřednictvím určité pomůcky. Ať už se jedná o zvláštní 
pomůcku pořízenou a využívanou v rámci sociálního a dávkového systému v 
sociálním prostředí, nebo ať se jedná o pomůcku, jež je zdravotnickým 
prostředkem. Ve své podstatě je ze systémového hlediska taková forma 
kompenzace nejjednodušší a pro stát i uživatele samostatně fungujícího také 
nejefektivnější. 
V rámci poskytování pomůcek se tyto pomůcky dělí na dva základní druhy: 

1) zvláštní pomůcky využívané podle sociálního modelu 
2) zdravotnické prostředky využívané podle modelu zdravotního pojištění. 

V následující tabulce je uvedena spokojenost klientů se zdravotním postižením, 
s jimi využívanými zvláštními kompenzačními pomůckami. 

Typ postižení  
Vztah k poskytnuté pomůcce  
Nepotřebuje  Vyhovující  Nevyhovující  Částečně  

Tělesné  
30,4 %  58,8 %  2,3 %  1,1 %  

Zrakové  
17 %  62,8 %  7,6 %  3,9 %  

Sluchové  
22,5 %  44,2 %  13,4 %  6,8 %  

Mentální  
56,7 %  23,4 %  1,7 %  2,8 %  

Duševní  
67,5 %  16,4 %  1,5 %  2,7 %  

Vnitřní  
52,1 %  27,2 %  0,9 %  0,9 %  
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Jiné typy  
37,4 %  34,3 %  2,9 %  1,1 %  

Celkem  
45 %  36,3 %  2,2 %  1,5 %  

 
Při vyhodnocování údajů z výše uvedené statistické tabulky je třeba 
připomenout, že také spokojenost či nespokojenost, respektive efektivita a 
neefektivita využívání pomůcky, je silně individuální. Zároveň je třeba 
podotknout, že i tato statistika byla vytvářena na základě rámce současně 
poskytovaných kompenzačních pomůcek, a tedy ve své podstatě nezohledňuje 
a nemůže zohledňovat potřebu nových pomůcek, které v tuto chvíli jako zvláštní 
kompenzační pomůcky systém vůbec necharakterizuje. To znamená, že nelze 
jednoznačně dovodit, zda je současně nastavený rámec poskytování zvláštních 
kompenzačních pomůcek dostatečný či nikoliv.  Této problematice se budeme 
více věnovat v následujících kapitolách. Je vhodné připomenout, že výše 
uvedená statistika se týká všech kompenzačních pomůcek, tedy nikoliv pouze 
pomůcek, které jsou asistivními technologiemi. 
 
Výhoda kompenzace omezení způsobeného zdravotním stavem 
prostřednictvím poskytnutí a využíváním kompenzační pomůcky je v tom, že 
takto může klient kompenzovat svoje omezení sám bez nutnosti vazby na další 
osoby či nutnosti vynakládání dalších finančních prostředků souvisejících s 
kontinuálním poskytováním určité služby, na níž by funkčnost samotné 
pomůcky byla závislá. Také samotný model podpory státu při pořizování a 
využívání kompenzační pomůcky je jednodušší, neboť se ve své podstatě jedná 
pouze o potřebu jednorázového aktu poskytnutí efektivního finančního nástroje 
umožňujícího samotné pořízení pomůcky konkrétním uživatelem. V případě 
právního řádu ČR se jedná zejména o poskytování pomůcek jako 
zdravotnických prostředků (hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a 
poskytování zvláštních pomůcek (hrazeno dávkovým systémem určeným pro 
osoby se zdravotním postižením). 
 

Kompenzace službou 
 
Další hojně využívanou formou kompenzace určitého omezení, respektive 
kompenzace neúplnosti určitých typů činností, je kompenzace službou. Osoba 
se zdravotním postižením je v postavení uživatele konkrétní služby a ta je 
vázaná na jejího poskytovatele. Poskytovatelem takové služby může být 
prakticky jakýkoliv subjekt – od fyzické osoby poskytující neformální péči jako 
službu sjednanou mezi uživatelem a poskytovatelem neformální péče (ať už 
jednorázově, či na nějakém dlouhodobějším vázaném principu), až k 
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profesionálnímu poskytovateli sociálních služeb, který je registrován jako 
poskytovatel sociálních služeb dle příslušné legislativy (na základě smluvního 
vztahu mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem na základě jeho potřeb). 
V České republice je nejvýraznější takovou formou kompenzace službou 
poskytování sociální služby, jež je registrována jako sociální služba podle 
zákona o sociálních službách a jež je poskytována registrovaným 
poskytovatelem, který při poskytování konkrétní služby zaručuje také její kvalitu 
a dostupnost pro konkrétního klienta. 
 
Kromě formalizovaného poskytování sociálních služeb, a to buď 
poskytovatelem sociální služby, či jako neformální péče fyzickou osobou, je 
osobami se zdravotním postižením využíváno také neformální poskytování 
služeb zejména na jednorázovém základě. Takovým případem může být 
jednorázový doprovod osoby s nějakým smyslovým či tělesným postižením 
nebo například využívání různých volnočasových aktivit a s nimi souvisejících 
služeb specializovaných pro osoby se zdravotním postižením. 
 
V uplynulých letech došlo k několika analýzám efektivity využívání sociálních 
služeb jako jednoho z typů služeb sociálního charakteru, a to se zvláštním 
zaměřením na klienty se zdravotním postižením nebo s takovým zdravotním 
stavem či znevýhodněním, aby mohli využívat minimálně jednu registrovanou 
sociální službu poskytovanou poskytovatelem sociálních služeb. Prakticky nikdy 
ale nebyla prováděna analýza využívání a efektivity jiných služeb podobného 
charakteru, a to zejména u jednorázových služeb dohodnutých na základě 
dobrovolné pomoci konkrétní osobě se zdravotním postižením. To je 
pochopitelné, neboť neexistuje jednoznačně akceptovatelný způsob, jak takové 
analýzy dosáhnout. 
 
Z pohledu modelu státu při pomoci využívání těchto služeb je nejefektivnější 
rozvoj sociálních služeb jako takových, a to zejména na základě daného 
principu poskytování sociálních služeb (jejich výčet, požadavky klienta, 
poskytování a kvalita apod.), a to vždy ve vazbě na konkrétní požadavky 
konkrétního klienta. V této oblasti je třeba připomenout potřebu řešit vazbu 
poskytované služby sociálního charakteru na konkrétní technologii (zejména 
asistivní technologii), díky níž je služba poskytována a díky níž lze také službu 
poskytovat a využívat tak, aby byla pro konkrétního klienta opravdovým 
přínosem. 
 
V rámci neformální domácí péče o osoby se zdravotním postižením se jako 
služby nejčastěji poskytují úkony spojené s běžnou péčí o domácnost osoby se 
zdravotním postižením, jako jsou úklid, vaření, praní, nákupy apod. Dále osoby 
pomáhají zdravotně postiženým také s hygienou, oblékáním a pohybem anebo 
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třeba s příjmem potravy nebo jim poskytují doprovod. Z profesionálních služeb 
využívají osoby se zdravotním postižením v rámci pečovatelské služby 
nejčastěji dovoz obědů, ošetřování, úklidové služby a dovoz nákupů. 
Z pobytových služeb využívají osoby se zdravotním postižením především 
krátkodobé pobyty v ubytovacích zařízeních. 
 
Daleko problematičtější je nastavení efektivních nástrojů pro podporu 
neformálně poskytovaných služeb sociálního charakteru (to jsou služby, které 
nelze charakterizovat jako sociální služby podle příslušné legislativy), a to 
zejména u jednorázových služeb dobrovolné výpomoci či dobrovolné asistence 
v případě konkrétní potřeby osoby se zdravotním postižením. Pro takový model 
se jako nejvhodnější jeví nástroje podpory dobrovolnictví jako jednoho z 
nástrojů zapojení osob majících snahu a chuť pomoci v určité oblasti – sociální 
oblast nevyjímaje. V České republice se rozvíjí podpora dobrovolnictví jako 
takového, a to jak na legislativním, tak na procesním i ekonomickém základě, 
avšak vůči ostatním členským státům, zejména v evropském prostoru, má ČR v 
této oblasti co dohánět. Podpora dobrovolnictví především v sociální oblasti 
není v tuto chvíli ideální a je třeba zvažovat nástroje související s podporou a 
rozvojem dobrovolnictví, ale také související s vazbou mezi možností 
jednorázově pomoci v případě potřeb konkrétních klientů (včetně osob se 
zdravotním postižením), jako jednoho z aktivizačních nástrojů podpory a 
rozvoje pracovního trhu. To sice není předmětem tohoto dokumentu, avšak v 
souvislosti s rozvojem technologií a služeb na nich závislých, je nutné mít tento 
aspekt na paměti. 

Jiné formy kompenzací 
Uvádíme-li různé formy kompenzace zdravotního postižení, nesmíme se omezit 
pouze na výše zmíněné dvě formy. Existují i jiné způsoby pomoci osobám se 
zdravotním postižením, respektive kompenzace jejich omezení a bariér. 
 
Za jednu z těchto dalších forem lze považovat i postupné odstraňování bariér, a 
to zejména stanovením a vynucováním bezbariérovosti přístupnosti jak u 
objektů, tak u služeb. Například budova, která je bezbariérová, ve své podstatě 
nijak neomezuje osoby bez hendikepu, ale její užívání je právě díky 
bezbariérovosti osobám s nějakým typem postižení umožněno. Takovouto 
formu bezbariérovosti a přístupnosti můžeme přitom nečekaně nacházet i v 
případech, kde by nás to třeba nenapadlo. Takovým případem může být 
posilování bezbariérovosti v dopravě nebo třeba povinnosti rovných práv pro 
cestující v letecké dopravě. 
 
Jistou formou kompenzace může být i jednorázová neformální pomoc 
poskytnutá v rámci jiné služby. Takovým, i když dosti neobvyklým příkladem, 
může být služba internetového nakupování potravin, kdy si klient vybere 
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konkrétní zboží přes internet a provozovatel služby mu jej dopraví až k němu 
domů (až do bytu). Takováto služba má totiž pro osobu se zdravotním 
postižením daleko větší význam než pro osoby bez hendikepu. Velké množství 
elektronických služeb (datové schránky, elektronické doručování zásilek, sítě 
elektronických komunikací, sociální sítě, elektronická rezervace jízdenek apod.) 
mají pro osoby se zdravotním postižením vyšší využitelnost, a to i v případech, 
kdy se nejedná o služby primárně pro tyto osoby určené. Tyto služby přitom 
nelze zahrnout do předchozí kapitoly, avšak je správné je považovat za 
prostředky pro kompenzaci zdravotního postižení. Navíc je-li nějaká obecná 
služba využitelná těmito osobami, jedná se o kompenzaci zcela přirozenou, a 
tudíž o součást zcela přirozené integrace těchto osob do společnosti. 
 

Kompenzace na základě potřeb konkrétního uživatele 
Při samotném posuzování míry omezení, a tedy i při stanovování potřeby 
kompenzace, je nezbytné vycházet z individuálních schopností a potřeb 
uživatele. To znamená, že kromě samotného typu zdravotního postižení je 
nutné přihlížet také k samotným osobním schopnostem a dovednostem 
každého jednotlivce a také k jeho sociálnímu prostředí. 
 
Je tak neporovnatelné, jaké typy omezení budou plynout ze slepoty či hluchoty 
dvou lidí, kteří sice mají stejnou diagnózu, ale rozdílné schopnosti a 
předpoklady pro vyrovnání se se svým hendikepem. Při posuzování těchto 
specifik se musí přihlížet i k prostředí, v němž se daný klient vyskytuje a 
například i k tomu, zda mu s některými věcmi může pomoci rodina či nikoliv. To 
na druhou stranu neznamená, že bychom měli snižovat podporu při 
kompenzaci u osob žijících v pomáhajícím prostředí, neboť i tehdy by 
primárním cílem mělo být posilování jejich samostatnosti a soběstačnosti. 
 
V posledních letech se při stanovování míry omezení a potřeby kompenzace u 
osob se zdravotním postižením řeší takzvaná “závislost”, tedy stupeň faktické 
závislosti na pomoci jiných osob. Fenomén postupného sbližování posuzování 
závislosti na pomoci a posuzování míry omezení se objevil při takzvané sociální 
reformě v roce 2012. Z praktického hlediska se to však jeví jako velice 
problematické, neboť samotný stupeň závislosti, a tedy faktická potřeba pomoci 
další osoby při určitých typech úkonů a v některých situacích dostatečně 
nevypovídá o potřebě kompenzovat samotný hendikep. Z tohoto pohledu se 
jeví potřeba zachovat oddělné principy posuzování, a to zejména při 
posuzování nároku na pomůcku jako technologii umožňující zmírnění omezení, 
odstraňování bariér a zvyšování schopnosti integrace. 
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V oblasti využívání kompenzačních pomůcek a obzvláště u asistivních 
technologií je pak tento princip individuality ještě důležitější. Je totiž nutné 
zohlednit také schopnost klienta vůbec používat technické prostředky a 
zohlednit také jeho informační a technickou gramotnost. To se ukazuje jako 
zcela zásadní zejména u některých druhů asistivních technologií. Například u 
mobilních telefonů používaných zdravotně postiženými je nutné zajistit, aby 
jejich ovládací prostředí bylo maximálně přizpůsobitelné schopnostem 
konkrétního uživatele. Někteří zdravotně postižení jsou jistě schopni využívat 
pokročilé funkce a pamatovat si několik desítek pracovních postupů pro jejich 
ovládání, ale je nutné zajistit využitelnost těchto zařízení i pro ty, kteří z 
jakéhokoliv důvodu tohoto schopni nejsou. Zdůrazňujeme to proto, že nelze 
jednoznačně říci, že jakékoliv standardizované prostředí jakéhokoliv 
standardního zařízení je vhodné pro každého klienta se zdravotním postižením, 
a i k tomu se musí přihlížet při stanovování formy kompenzace omezení. 
 

Nástroje sociálního systému 
Pro osoby závislé na péči, včetně osob se zdravotním postižením, je 
formulováno několik základních sociálních nástrojů, respektive nástrojů 
umožňujících sociální interakci a kompenzaci. Česká republika má jako tradičně 
spíše levicověji zaměřená země v rozvoji sociálního systému své bohaté 
historické zkušenosti. Na druhou stranu zejména pravicové vlády, jež nastoupily 
po roce 2006, se aktivně snažily nástroje sociálního systému omezovat a 
ořezávat na nutné minimum a rovněž omezovat cílové skupiny příjemců těchto 
nástrojů sociálního systému. Tím došlo k poměrné nerovnováze mezi 
požadavky a potřebami klientů sociálního systému a mezi deklarovanou 
schopností a možností státu tyto sociální požadavky naplňovat. 
 
Pro cílové skupiny, jež jsou zajímavé pro tuto část výstupu, jsou hlavními 
nástroji sociálního systému zejména tyto: 
 

Důchody 
Dávky důchodového zabezpečení jsou jedním z hlavních sociálních nástrojů 
nejen v ČR, ale v naprosté většině moderně fungujících států. Jedná se o 
kompenzačně-socializační finanční principy, jimiž jsou alespoň do jisté míry 
finančně zajištěni a sanování ti, kteří díky svému věku či současnému a 
dlouhodobému zdravotnímu stavu nemohou být pracovně produktivní, či u nichž 
již dlouhodobou pracovní produktivitu nelze očekávat. 
 
Dávky důchodového pojištění a celý důchodový systém nejsou součástí tohoto 
výstupu, na druhou stranu je nanejvýš nutné zahrnout oblast zejména 
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invalidních důchodů mezi hlavní sociální nástroje využívané osobami se 
zdravotním postižením. 
 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 
Dalším ekonomicky kompenzačně-motivačním nástrojem uplatňovaným v ČR 
jsou specifické dávky týkající se potřeby akutního řešení momentální či 
střednědobé životní situace, která nastala v důsledku nepříznivého sociálního 
stavu, a to zejména v souvislosti s nemožností uplatnění na pracovním trhu, či 
se sociálně-ekonomickou špatnou situací klientů. 
 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Samostatnou oblastí sociálních dávek kompenzačně-resocializačního 
charakteru jsou specifické dávky určené pro osoby se zdravotním postižením. 
Jak stanovuje současná legislativa (zejména zákon č. 329/2011 Sb., o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením), osobám se zdravotním 
postižením, které splní bazální podmínky k tomu určené, jsou vypláceny dva 
druhy zvláštních dávek. Jedná se o příspěvek na mobilitu (který je určen k 
částečné finanční kompenzaci nákladů spojených s přesunem a dopravováním 
osob se zdravotním postižením, například za účelem zaměstnávání) a 
příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky (který je primárně určen pro pořízení 
zvláštní kompenzační či inkluzní pomůcky). 
 
Pro účely této části studie je důležitý zejména příspěvek na pořízení zvláštní 
pomůcky. Prostřednictvím tohoto finančního nástroje lze totiž realizovat model 
pořizování kompenzačních a inkluzních pomůcek, které jako konkrétní funkční 
technické prostředky umožňují kompenzovat fyzická a jiná omezení způsobená 
zdravotním postižením. Samotným specifikům modelu pořízení a využívání 
těchto zvláštních pomůcek se věnujeme v dalších kapitolách tohoto dokumentu. 
 
Celkem se pohybují náklady na oblast dávek pro osoby se zdravotním 
postižením kolem 2,7 miliardy ročně. 
 

Poskytování zdravotnických prostředků 
Jako určitá specifická skupina kompenzačních pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením je využívána také sada zdravotnických prostředků. To 
znamená, že určité zdravotnické prostředky, primárně určené ke kompenzaci 
zejména fyzického omezení způsobeného konkrétním zdravotním postižením v 
návaznosti na konkrétní dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav, jsou 
poskytovány ve zvláštním modelu pořizování zdravotnických prostředků jako 
pomůcky a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 
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V České republice je oblast zdravotnických prostředků trochu nelogicky řešena 
v rámci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétním 
specifikům modelu pořízení a využívání pomůcek, které jsou zdravotnickými 
prostředky podle příslušné legislativy, se věnujeme v dalších částech tohoto 
dokumentu. 
 
Vzhledem k netransparentnosti procesu pořízení a hrazení pomůcek pro osoby 
se zdravotním postižením v tuto chvíli nelze ani odhadnout výši využívaných 
finančních prostředků ze zdravotního pojištění a výši využívanou jako určitou 
formu spoluúčasti ze strany pacientů, jež je čerpána pro pořízení a využití 
kompenzačních pomůcek jako zdravotnických prostředků. 
 

Příspěvek na péči 
Dalším poměrně hojně využívaným nástrojem pro osoby se zdravotním 
postižením je poskytování a využívání příspěvku na péči. Tato zvláštní 
kompenzační sociální dávka slouží výhradně pro realizaci konkrétních potřeb 
spojených se závislostí na péči u klienta, jenž takovou péči potřebuje a jenž je 
na ní závislý. Na jedné straně souvisí se schopností samoobslužného 
fungování v běžných životních úkonech a na druhé straně může být využívána 
klientem výhradně pro dva způsoby realizace takových potřeb: 

1) hrazení služeb poskytovaných registrovanými poskytovateli sociálních 
služeb, 

2) hrazení služeb neformální péče poskytovaných konkrétní fyzickou osobou 
jako osobu blízkou poskytující péči v domácím neformálním prostředí. 

Následující diagram schematicky popisuje obě formy a podmínky využívání 
příspěvku na péči: 
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Konkrétní specifika využívání příspěvku na péči a využívání sociálních služeb 
stanovuje příslušná legislativa, a to zejména zákon o sociálních službách. 
Příspěvek na péči se stanovuje a uděluje v závislosti na míře závislosti klienta 
na péči, a to od minimální závislosti stanovené v prvním stupni, až po absolutní 
závislost stanovenou ve stupni čtvrtém. Od toho se pak odvíjí také výše 
poskytnutého příspěvku, a tím je reálná možnost čerpat a využívat poskytované 
služby sociálního charakteru. 
 
Více než polovina příjemců příspěvku na péči využívá pouze 
rodinnou/neformální péči (toto platí jak pro seniory, tak i pro osoby se 
zdravotním postižením). Pokud příjemci příspěvku na péči využívají 
profesionální služby, je to v naprosté většině případů v kombinaci s 
rodinnou/neformální péčí. 
 

Poskytování sociálních služeb 
Jak již bylo uvedeno výše, poskytnutý příspěvek na péči lze využít výhradně pro 
využívání sociálních služeb. Za sociální služby se považují konkrétní stanovené 
sociální služby poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a 
to včetně stanovení a vynucování jejich kvality a rozsahu, nebo služby 
poskytované jako neformální péče osobou blízkou či jinou fyzickou osobou. 
Podrobnosti opět stanoví příslušná výše zmíněná legislativa. 

V rámci rodinné/neformální péče o seniory roli hlavní pečující osoby zastávají 
nejčastěji jejich vlastní děti (převážně pak jejich dcery) a jejich 
manželé/manželky. V menší míře to jsou jejich snachy a vnuci/vnučky. V 
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některých případech jsou senioři schopni se o sebe z velké části postarat sami 
a rodinní příslušníci jim pak poskytují jen částečnou pomoc a podporu. 
 
V rámci rodinné/neformální péče o osoby se zdravotním postižením roli hlavní 
pečující osoby zastávají nejčastěji jejich manželé/manželky a jejich matky. Ve 
výjimečných případech to je jejich syn nebo sestra. V některých případech jsou 
osoby se zdravotním postižením schopny se o sebe z velké části postarat samy 
a rodinní příslušníci jim poskytují jen částečnou péči. 
 
Rodinní příslušníci vykonávají v rámci rodinné péče o seniory nejčastěji úkony 
spojené s běžnou péčí o domácnost seniora, jako jsou úklid, vaření, praní, 
nákupy apod. Často pomáhají opečovávaným osobám také s osobní hygienou, 
s oblékáním, vozí je k lékaři a pomáhají jim s pohybem. Méně často je přebalují, 
ošetřují nebo jim pomáhají s příjmem potravy. 
Z profesionálních služeb využívají senioři v rámci pečovatelské služby nejčastěji 
dovoz obědů, ošetřování, úklidové služby a dovoz nákupů. Z pobytových služeb 
využívají senioři jak krátkodobé, tak i dlouhodobé pobyty v zařízeních služeb 
sociální péče. 
 
Rodinní příslušníci vykonávají v rámci rodinné péče o osoby se zdravotním 
postižením nejčastěji úkony spojené s běžnou péčí o domácnost osoby se 
zdravotním postižením, jako jsou úklid, vaření, praní, nákupy apod. Často 
pomáhají opečovávaným osobám také s hygienou, oblékáním a pohybem. 
Méně často jim pomáhají s příjmem potravy nebo jim poskytují doprovod. 
Z profesionálních služeb využívají osoby se zdravotním postižením v rámci 
pečovatelské služby nejčastěji dovoz obědů, ošetřování, úklidové služby a 
dovoz nákupů. Z pobytových služeb využívají osoby se zdravotním postižením 
především krátkodobé pobyty v ubytovacích zařízeních. 
 

Další potřebné věci pro funkční technologie 
Při jakémkoliv rozvoji technologických prostředků určených pro kompenzaci 
určitého omezení způsobeného například zdravotním postižením konkrétního 
uživatele, je zcela nezbytné vědět o návaznostech a také je řešit u dalších 
oblastí s tím souvisejících. Využívání technologií a technologických prostředků 
a zařízení pro kompenzaci totiž zdaleka neznamená pouze samotné pořízení a 
využití konkrétních zařízení jako krabiček bez dalších vazeb a služeb. 
 

Elektronické komunikace a připojení zařízení 
V souvislosti s využíváním asistivních technologií je vhodné zvážit rozvoj 
podpory využívání technologických zařízení připojených prostřednictvím sítě 
internet, a to ať už jde o obecně využitelná technologická zařízení (počítač, 
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tablet, mobilní telefon), či jednorázová či jednoúčelová zařízení využívaná 
zejména k poskytování určitého druhu služeb nebo k využívání určitého druhu 
informací a k jejich zpracování. Je třeba se zamyslet nad tím, zda dostatečně 
podporujeme využívání elektronických komunikací (zejména připojení k 
internetu a jeho využívání) pro osoby se zdravotním postižením, a to také v 
návaznosti na používání asistivních technologií (toto platí nikoliv pouze v 
případě kompenzačních a inkluzních pomůcek). 
 
Obecně platí, že Česká republika jako moderní společnost podporuje využívání 
hlasových telekomunikačních služeb, a to poskytováním zvláštní slevy pro 
osoby s určitým zdravotním postižením na pořízení a využívání hlasových 
služeb v rámci elektronických komunikací. Jedná se ovšem pouze o využívání 
hlasových telefonických služeb (tedy samotného volání uskutečňovaného 
prostřednictvím hlasových hovorů, ať už v pevné telefonní síti, nebo v mobilní 
telefonní síti využívající hlasových mobilních služeb). Tento princip pozitivního 
zvýhodnění osob se zdravotním postižením byl před mnoha lety zaveden a je 
využíván zejména jako jeden ze způsobů odstraňování komunikační a 
informační bariéry. Pochopitelně v dnešní době je ale takový způsob podpory 
odstraňování komunikační a informační bariéry již zcela nedostatečný. Osoby 
se zdravotním postižením totiž patří mezi skupiny s nejvyšším pozitivním 
přínosem tzv. informační penetrace – tedy lidsky řečeno, tyto osoby využívají v 
daleko větší míře informační technologie a informační zdroje a komunikační 
prostředky internetu než zbytek populace. To ve své podstatě znamená, že pro 
osobu se zdravotním postižením, která trpí určitou formou komunikační a 
informační bariéry či omezením způsobeným zdravotním postižením 
spočívajícím v nedostatečné možnosti sociální komunikace a sociální interakce 
a využívání moderních informačních zdrojů, je využívání internetu, jako 
základní sítě umožňující čerpání informací a různé formy komunikace s dalšími 
osobami, zcela klíčové. 
 
V této souvislosti je potřeba zmínit nutnost absolutního zachování síťové 
neutrality, která jako jediný transparentní a otevřený a spravedlivý princip zajistí, 
že také elektronické komunikace určené primárně pro využívání asistivních 
technologií budou rovnocennou součástí elektronických komunikací a zejména 
komunikačních sítí elektronických komunikací. 
 
V této souvislosti je potřeba zmínit pozitiva zachování síťové neutrality, která 
jako transparentní a otevřený a spravedlivý princip pro běžné služby zajistí, že 
také elektronické komunikace určené primárně pro využívání asistivních 
technologií budou rovnocennou součástí elektronických komunikací a zejména 
komunikačních sítí elektronických komunikací. Je na diskusi, zda budoucí 
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specializované služby (zejména s přenosem videa) pro postižené, ale též např. 
seniory a nemocné občany v domácnostech, nevyžaduje prioritizaci dat. 
 

Vazba na poskytování garantovaných služeb 
Další, na co je třeba myslet při rozvoji asistivních technologií jako prostředků 
pro kompenzaci, je příslušná vazba na poskytování konkrétních služeb. 
Přičemž nemáme v první řadě na mysli sociální služby, jak je charakterizuje 
příslušná legislativa, ale služby související s využíváním technických zařízení. A 
je vlastně jedno, zda se jedná o obecně využitelná technická zařízení, či zda se 
jedná o technická zařízení, jež umožňují kompenzaci omezení způsobeného 
zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním. 
 

Možnosti obsluhy techniky a digitální gramotnost 
U asistivních technologií a kompenzačních technických zařízení platí více než 
kde jinde, že naprostou nezbytností pro jejich správné fungování a využívání je 
na jedné straně důvěra uživatelů v jejich funkčnost a ve schopnost je ovládat a 
na druhé straně samotná faktická schopnost ovládat a využívat koncová 
zařízení. Zejména u asistivních technologií sloužících k přímé kompenzaci 
určitého fyzického omezení (například digitální zařízení pro osoby se zrakovým 
či sluchovým postižením) je naprostou nezbytností schopnost absolutní 
ovladatelnosti takových zařízení a schopnost velice pokročilého využívání 
takového zařízení a příslušného programového vybavení ze strany jeho 
uživatele. 
 
To znamená, že nasazení prostředku jako je například běžný počítač vybavený 
specializovaným softwarem sloužícího jako asistivní technologie pro osobu se 
zdravotním postižením, je nepoměrně složitější než nasazení klasického 
počítače pro využívání osobou bez zdravotního postižení. Osoba se zdravotním 
postižením má u každého technického prostředku asistivní technologie daleko 
větší potřebu spolehlivosti a absolutní bezproblémové funkčnosti a běhu 
zařízení než uživatel bez takového postižení. To je způsobeno také tím, že 
osoba se zdravotním postižením se zařízením pracuje v daleko větší míře a s 
daleko vyšší intenzitou. Znamená to ale také velké nároky na uživatele a na 
schopnost zařízení velice dokonale znát a využívat, a to včetně všech 
specifických postupů a funkcionalit příslušného programového vybavení. 
 
Je tak nutné při rozvoji asistivních technologií (nejen technologií určených jako 
samostatné kompenzační a inkluzní pomůcky) dbát na zvyšování digitální 
gramotnosti u uživatelů takových prostředků. Samozřejmě, že existují určité 
asistivní technologie, které jsou ze své podstaty pro uživatele prakticky 
bezobslužné a které fungují bez jakéhokoliv zásahu či nutné znalosti uživatele. I 
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u těchto prostředků je ale nezbytné, aby uživatel v jejich funkčnost a využívání 
měl absolutní důvěru. U naprosté většiny technických prostředků, které jsou 
asistivními technologiemi, pak platí určitá závislost uživatele na jejich funkčnosti 
a také závislost uživatele na schopnosti je bez problémů a bez asistence 
dalších osob využívat. 
 
Proto je třeba při rozvoji asistivních technologií, a zejména v okamžiku jejich 
přímého nasazování u konkrétních uživatelů, klást velký důraz také na jejich 
proškolování a na dostatečný prostor a dostatečnou podporu pro detailní 
seznámení s principy fungování, jednotlivými funkcionalitami a řešeními 
základních problémů ze strany uživatele. Z těchto důvodů je nutné, zejména v 
oblasti proškolování a seznamování s funkcionalitami konkrétních technických 
prostředků, být velice důkladný. To platí zejména pro firmy, které jsou 
dodavateli asistivních technologií a které je dodávají, instalují a nasazují u 
konkrétních uživatelů s konkrétními potřebami, které tyto technologie mají 
kompenzovat. 
 
Nelze opomenout také klíčovou vazbu na obecnou potřebu zvyšování digitální 
gramotnosti a rozvoje koncových služeb informační společnosti a zvyšování 
schopnosti běžné populace ovládat základní informační a komunikační 
technologie. 
 

Bezpečnost a ochrana soukromí 
Při využívání technických prostředků zejména v souvislosti s posuzováním, 
sběrem a analýzou informací o zdravotním stavu nebo o jakékoliv zdravotní či 
jiné způsobilosti konkrétní osoby se na celoevropském i národním trhu stále 
více akcentuje problematika bezpečnosti a ochrany soukromí a ochrany 
osobnosti. Tato oblast je důležitá také při využívání asistivních technologií jako 
prostředků pro kompenzaci – a vlastně i jakýchkoliv technologií, které umožňují 
nějakou formu kompenzace. Je také nesmírně důležitá v oblasti poskytovaných 
služeb, a to zejména tam, kde jsou služby poskytovány prostřednictvím 
distančního zpracovávání a řízení informací a kde jsou tyto služby poskytovány 
prostřednictvím určitých technologických prostředků a zařízení. 
 
Nejen samotná oblast kybernetické bezpečnosti a s tím související nutnost 
přípravy na mimořádné události způsobující omezení či znefunkčnění 
poskytované služby a omezení využívání určitého technického prostředku či 
určité sítě elektronických komunikací, ale také samotná oblast zabezpečení 
spojení a připojení mezi konkrétními technickými zařízeními a jejich řídícími 
prvky a sítěmi, jsou naprosto klíčové. Se samotnou bezpečností při využívání a 
používání technických zařízení a souvisejících komunikačních prostředků a sítí 
je nedílnou součástí řešení této oblasti také ochrana informací, které jsou v 
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rámci takových služeb a takových zařízení zpracovávány. A to nejen ochrana 
osobních údajů a citlivých údajů, ale také ochrana a zajištění důvěrnosti 
samotné komunikace technického zařízení s řídícím prvkem. U služeb 
poskytovaných prostřednictvím asistivních technologií je pak důležitá také 
důvěrnost mezi uživatelem a poskytovatelem, včetně všech osob, které za 
poskytovatele přímo či nepřímo vystupují či které se s obsahem komunikace 
jakýmkoliv způsobem seznamují nebo s ním přímo pracují. Na tyto aspekty se 
často při realizaci a rozvoji takových služeb zapomíná. 
 
Pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti asistivních technologií 
je třeba zajistit spolehlivost a dostupnost připojení a elektronických komunikací 
a dále důvěrnost a bezpečnost veškerých přenášených informací a bezpečnost 
informací ukládaných mimo příslušné koncové technické zařízení. 
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3. Asistivní technologie jako kompenzační a inkluzní 
pomůcky 

Zasazení pomůcek do rámce asistivních technologií 
Pojem asistivních technologií je bohužel vnímán poměrně široce. Za asistivní 
technologii se v dnešní době považuje leccos a fakt, že samotný koncept 
asistivních technologií nemá jednotnou a sjednocenou definici, tomu moc 
nepomáhá. Je samozřejmě na jednu stranu nutné zachovat dostatečně široký 
definiční rámec pro vnímání asistivních technologií jako prostředků pro 
zlepšování kvality a schopnosti sociálního začleňování klientů a jako prostředků 
umožňujících poskytování příslušných služeb (ať už sociálního, či jiného 
charakteru), avšak na druhé straně alespoň obecná definice toho, co jsou 
asistivní technologie, hodně chybí. Vycházíme-li z nejširší možné definice, 
můžeme asistivní technologie jako takové rozdělit do tří skupin. Jednou z těchto 
skupin jsou pak právě technické prostředky, které umožňují kompenzaci, nebo 
umožňují zvýšení osobní a společenské inkluze u jedinců, kteří je využívají. V 
naprosté většině se pak jedná o osoby se zdravotním postižením, pro které 
určité technické prostředky a určité související služby, jež jsou prostřednictvím 
těchto technických prostředků poskytovány, umožňují lepší sociální začleňování 
a brání sociálnímu vyloučení. A ve své podstatě se tak nemusí jednat pouze o 
kompenzaci samotného zdravotního postižení a s tím souvisejících fyzických a 
jiných omezení, ale také o zlepšení kvality života spočívající v umožnění lepší 
integrace do společnosti a umožnění využívání společenských služeb a 
prostředků, jejichž využívání by bez těchto asistivních technologií bylo pro 
takové uživatele buď zcela nemožné, nebo nadměrně obtížné. 
 
U osob se zdravotním postižením by jedním z cílů nasazení asistivních 
technologií a s nimi souvisejících služeb měla být maximální možná snaha o 
kompenzaci omezení způsobených jejich zdravotním postižením. U určitých 
typů zdravotních handicapů lze tato omezení poměrně jednoznačně 
identifikovat a lze přijmout systémově uchopitelné a do jisté míry také 
archetypální principy a prostředky pro maximální možné zmírnění omezení 
(například u osob s těžkým zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením). 
Existuje ale i celá řada osob se zdravotním postižením, jejichž typ zdravotního 
handicapu neumožňuje jednoznačnou identifikaci konkrétních omezení a 
především neumožňuje řešení nějakým obecnějším charakterem nasazování 
technologií a služeb. Mezi tyto osoby pak patří například osoby s mentálním 
postižením, či jiné osoby se sníženou schopností vnímání a sdělování 
informace. Poskytnutí služeb včetně poskytnutí asistivních technologií a jejich 
konkrétním využívání konkrétním klientem se tak musí řídit zejména potřebou 
daného klienta související s jeho aktuálním zdravotním stavem, s omezeními 
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způsobenými jeho zdravotním znevýhodněním a také s jeho možnostmi 
technologie a související služby využívat. Neměli bychom tedy zapomínat na 
individuální přístup. Na druhé straně je ale třeba připomenout, že příliš široké 
pojetí využívání a podpory asistivních technologií je ve své podstatě spíše 
kontraproduktivní. Proto bychom se zachováním individuality měli hledat 
příklady dobré praxe a snažit se co nejvíce zjednodušit procesy související s 
poskytováním a využíváním asistivních technologií jako kompenzačních a 
inkluzních pomůcek. 
 
Mezi asistivní technologie jednoznačně patří některé druhy kompenzačních a 
inkluzních pomůcek, neboť se většinou jedná o taková technická zařízení či 
prostředky, které přímo umožňují jejich uživatelům (ať už asistovaně či bez 
asistence) vyšší sociální začleňování, či zabraňují sociálnímu vyloučení, nebo 
jim umožňují obecně lepší zapojení do společnosti ve všech aspektech. 
 
Zejména v poslední době se na národní i mezinárodní úrovni diskutuje o 
potřebě změny rámce podpory pořízení a využívání asistivních technologií 
včetně kompenzačních a inkluzních pomůcek. Většina těchto pomůcek se totiž 
využívá jako specializované prostředky speciálním způsobem pro určité klienty, 
kteří ve většině případů jsou postiženi nějakým omezením způsobeným 
zejména zdravotním handicapem či momentálním zdravotním stavem. Potřeba 
využívat kompenzační a inkluzní pomůcku tak tedy nevychází ze samotného 
sociálního statusu osoby se zdravotním postižením, ale již z konkrétních 
omezení způsobených jeho zdravotním stavem. Shrnuto, určité typy 
kompenzačních inkluzních pomůcek se jednoznačně dají zařadit mezi asistivní 
technologie. 
 

Poznámka k pojmům asistivních a asistenčních technologií 
 
Zejména v posledních letech se rozvíjí diskuze nad využitím pojmů asistivních a 
asistenčních technologií. Veškeré asistivní technologie se totiž podle způsobu 
využití a potřeby součinnosti dalších stran dají rozdělit do dvou kategorií: 

1) Technologie M2B (man2box) – Technické prostředky a zařízení, která 
slouží jako asistivní technologie konkrétnímu uživateli, a to bez nutnosti 
spolupráce další osoby. Jedná se tedy o konkrétní technická zařízení, 
které sám uživatel používá bez nutnosti využívat doplňkovou službou, či 
bez nutnosti asistence dalších osob. 

2) Technologie M2M (man2man) – Technologická zařízení, které jejich 
uživateli slouží zcela, či částečně, za povinné spolupráce dalších osob. 
Jedná se o taková technická zařízení, která slouží jako technický 
prostředek pro poskytování a využívání určité služby, ať už je tato služba 
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jediným způsobem pro využití těchto technických prostředků, či ať už tato 
služba významným způsobem funkcionalitu a využitelnost takového 
technického prostředku pro klienta zvyšuje. 

 
Příkladem asistivních technologií z první uvedené skupiny jsou třeba počítače 
vybavené specializovaným softwarem pro osoby se zrakovým či sluchovým 
postižením. Tyto počítače totiž může takový uživatel využívat bez nutnosti 
asistence další osoby. Již jejich samotné používání a samotné používání 
specializovaného softwaru poskytuje kýžený výsledek ve formě zmírnění 
omezení způsobeného zdravotním handicapem. Příkladem z druhého 
segmentu technologií je pak technický prostředek, který fakticky slouží jako 
technický nástroj pro poskytování určité služby. Takovou službou například 
může být asistenční služba, kdy daná asistivní technologie je pouze jakýmsi 
pojítkem mezi klientem a poskytovatelem. Dalším příkladem z této oblasti může 
být například poskytování navigačních služeb prostřednictvím specializovaných 
zařízení uzpůsobených pro využívání osobami se zrakovým postižením, a to v 
případě, že tato zařízení slouží ke komunikaci s další osobou, která fakticky 
navigační službu poskytuje. 
 
Pro každou z těchto dvou skupin technologií je nezbytné nastavit odlišný princip 
podpory jejich pořízení a podpory jejich využívání. Zatímco u technologií z první 
oblasti je nutné, aby stát nastavil zejména princip podpory uživatelů při jejich 
pořizování, u druhé skupiny je nutná také podpora souvisejících služeb, a to 
zejména u sociálních služeb. To znamená poněkud odlišný přístup k oběma 
typům technologií, jak jsou uvedeny výše. Obecně ale musí být v první řadě 
zachován jejich primární účel, kterým je určitá kompenzace či možnost zvýšení 
inkluze uživatele technologie. 
 

Základní klasifikace kompenzačních a inkluzních pomůcek 
Kompenzační inkluzní pomůcky se dají rozdělit podle několika druhů kritérií. Pro 
účely tohoto dokumentu, který se ve své specifikaci zabývá využitím 
technických prostředků jako asistivních technologií, jsme se rozhodli rozdělit 
asistivní technologie jako pomůcky na následující kategorie: 
 

Pomůcky a prostředky kompenzující zdravotní postižení 
Zůstaneme-li u principu klasifikace kompenzačních a inkluzních pomůcek do tří 
skupin podle principů a způsobu jejich pořízení a využití, první a zároveň 
nejobsáhlejší skupinou budou pomůcky, které mohou fungovat jako zcela 
samostatné kompenzační pomůcky. 
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Jak již bylo řečeno výše, ve své podstatě se jedná o samostatně fungující 
technická zařízení a přístroje, jež svojí funkcionalitou či účelem mohou 
napomoci osobám se zdravotním postižením částečně kompenzovat omezení 
způsobená jejich zdravotním handicapem, a to zejména omezení fyzická či 
mentální. Takové pomůcky mohou tito klienti využívat zcela samostatně bez 
nutnosti spolupráce s osobami dalších stran. 
 
Po technické stránce se pro neodborníky poněkud překvapivě jedná o běžné 
technické prostředky a běžná technická zařízení, která ovšem pro účely 
využívání osobami se zdravotním postižením jsou vybavena nějakými 
speciálními funkcemi reprezentovanými zejména speciální softwarovou 
výbavou zařízení. Klasickým příkladem jsou tak běžné počítače, mobilní 
telefony či tablety, na kterých je spuštěn specializovaný software, který 
poskytuje specializované funkce, jež uživateli v maximální míře pomohou 
kompenzovat jeho fyzické omezení, nebo mu v maximální míře zpřístupní 
informaci či určitou věc či službu takovým způsobem, který je schopen vnímat a 
využívat. 
 
Ve způsobu pořízení a využívání se tak jedná o určité technické prostředky a 
technická zařízení, jež mohou sloužit určité skupině osob svými specifickými 
funkcemi nebo mohou být využity pro své specifické funkce a specifické 
možnosti osobami se zdravotním postižením jiným způsobem, než je využívají 
uživatelé bez takového zdravotního postižení. 
 

Pomůcky a prostředky zprostředkující služby OZP 
Další skupinou kompenzačních a inkluzních pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením jsou technické prostředky, s jejichž pomocí lze těmto osobám 
poskytovat nějakou specifickou službu. Touto službou se pak kompenzuje 
fyzické omezení způsobené konkrétním zdravotním postižením, nebo jejich 
kombinací. 
 
U tohoto druhu kompenzačních pomůcek se jedná o takové technické 
prostředky, které v určitých případech sice mohou být využitelné zcela 
samostatně bez nutnosti spoluúčasti dalších osob, avšak poskytují-li se jejich 
prostřednictvím určité specifické služby osobám se zdravotním postižením, 
rapidně roste jejich využitelnost pro konkrétního klienta. To znamená, že se 
může jednat i o pomůcky primárně zařazené do první zde zmíněné skupiny, ale 
také se může jednat o taková technická zařízení, která bez poskytované služby 
nedávají požadovanou funkčnost. 
 
Klasickým příkladem může být speciálně upravený mobilní telefon se zvláštním 
softwarem umožňujícím komunikaci klienta s těžkým zrakovým postižením s 
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navigačním centrem. Prostřednictvím tohoto telefonu a prostřednictvím 
zvláštního softwaru je zprostředkovávána služba asistované navigace v 
prostředí. Telefon, software a příslušné připojení zajišťují napojení klienta na 
fyzickou obsluhu v navigačním centru jako asistenta a ten pak v rámci 
poskytování vzdálené služby navigačního centra pomáhá konkrétnímu klientovi 
při jeho navigaci v prostoru. 
 
Dalším takovým příkladem je celý soubor technických prostředků, které mohou 
sloužit pro zprostředkování služeb komunikace s osobami se sluchovým 
postižením. Ať už se jedná o lidskou silou realizovatelný přepis do textu, nebo o 
přímé tlumočení do znakového jazyka prostřednictvím tabletu se 
specializovaným komunikačním softwarem, který zprostředkovává komunikaci 
klienta a dalších na něj hovořících osob s tlumočníkem, jenž je poskytovatelem 
specializované služby. 
 
U tohoto druhu asistivních technologií jsou tak důležitá nejen tato konkrétní 
technická zařízení, ale zejména jejich vazba na specializované poskytované 
služby. Zatímco pro konkrétní zařízení, jež tvoří prostředek pro využívání 
služby, máme v tuto chvíli popsaný a využívaný princip pro jejich pořízení a 
využívání ze strany klienta, vazba na poskytovanou službu (ať už se jedná o 
sociální službu dle příslušné legislativy, či o jiný druh služby poskytované 
klientovi) je v tuto chvíli prakticky minimální. Jako další příklad pak lze uvést 
služby pro sluchově postižené, jež jsou vázány na užívání tabletu při 
komunikaci. 
 
Na národní úrovni se nejen v oblasti sociálních služeb budeme muset této věci 
systémově věnovat a zabývat se nejen samotnou vazbou na poskytovanou 
službu, ale také možnostmi využívání asistivních technologií při poskytování 
dalších typů služeb. 
 

Zdravotnické prostředky jako pomůcky pro OZP 
Třetí kategorii kompenzačních a inkluzních pomůcek jsou pak pomůcky (včetně 
technologických prostředků a zařízení), jež jsou poskytovány jako 
specializované zdravotní prostředky. Takové pomůcky jsou při svém pořízení a 
využívání brány jako zdravotnické prostředky a jejich pořízení je v maximální 
výši hrazeno z fondu veřejného zdravotního pojištění. Přestože se tedy jedná o 
přímé asistivní technologie a přímé kompenzační a inkluzní pomůcky, model 
podpory jejich pořízení a využívání ze strany klientů je na národní úrovni zcela 
odlišný. 
 
Po technické a funkční stránce se pak jedná o klasické zdravotnické prostředky, 
které definuje legislativa související s veřejným zdravotním pojištěním a 
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legislativa související s poskytováním zdravotnických služeb a zdravotnických 
prostředků. Pořízení a využití těchto pomůcek je tak vyloučeno ze sociálního 
systému a je plně regulováno regulací zdravotnického systému. 
 
Mezi takové prostředky a pomůcky patří například implantáty pro osoby se 
sluchovým postižením, a to jak implantáty přímo zaváděné formou operací do 
těla pacienta, tak o implantáty využívané jako externí zařízení používané 
pacientem. 
 
Oproti předchozím dvěma oblastem je definice konkrétních pomůcek, které by 
bylo možné charakterizovat jako asistivní technologie velice složitá. To je 
způsobeno obecným problémem spočívajícím v nedostatečné klasifikaci a v 
nedostatečné specifikaci zdravotnických prostředků v České republice. V 
souvislosti s poskytováním zdravotnických prostředků si je zejména 
Ministerstvo zdravotnictví určitých nesystémových záležitostí v této oblasti 
vědomo a jedná se o jednu z priorit rozvoje zdravotnictví v ČR. 
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4. Pořízení a využívání pomůcek a asistivních technologií 

Při využívání prostředků kompenzace zdravotního postižení, a to zejména 
využívání pomůcek, jež jsou takzvanými asistivními technologiemi, lze 
identifikovat několik rozdílných modelů pro pořízení a využívání takových 
pomůcek. V následujících kapitolách budou tyto jednotlivé modely podrobněji 
rozebrány. 
 
Je třeba přitom zdůraznit, že každý z níže uvedených modelů má zcela jiné 
podmínky jak pro své samotné fungování, tak pro podporu. Hovoříme-li o 
podpoře modelů pořízení a využívání technologií a pomůcek, je nutné se 
zejména zaměřit na roli a možnosti státu v takovém procesu. Zcela jiný režim 
podpory ze strany státu bude mít pořizování zvláštních pomůcek než možnosti 
rozvoje a využívání služeb poskytovaných prostřednictvím technologií. Ve 
všech těchto modelech je ale role státu naprosto klíčová a nezastupitelná a je 
třeba k ní přistupovat s využitím moderních principů. To znamená  nesledovat 
pouze samotnou účelovou efektivitu či neefektivitu vynakládaných finančních 
prostředků poskytovaných v rámci konkrétního modelu, ale také se více 
soustředit na potřeby klientů při využívání technologií a služeb a snažit se co 
nejvíce procesy pořízení a využívání technologií a služeb zejména pro klienty 
zjednodušovat. 
 

Model pořízení a využití pomůcek v rámci sociálního systému 
Kompenzace omezení způsobeného zdravotním postižením, která je 
realizována prostřednictvím zvláštních technických prostředků a pomůcek, je v 
rámci ČR podporována zejména speciální dávkou na pořízení a využívání 
“zvláštní pomůcky”. Tato dávka je zakotvena v příslušné legislativě týkající se 
speciálních dávek pro osoby se zdravotním postižením a slouží primárně 
uživatelům pro pořízení zvláštní pomůcky, kterou budou schopni samostatně a 
účelně využívat ke kompenzaci způsobeného omezení. Některé zvláštní 
pomůcky lze charakterizovat i jako asistivní technologie. 
 
V rámci komponovaného modelu na pořízení zvláštní pomůcky je realizována 
potřeba kompenzace uživatele, a to finanční pomocí státu spočívající v 
částečné či úplné úhradě nákladů spojených s pořízením této kompenzační 
pomůcky. 
 
Následující kapitola detailně rozebírá související model stanovený legislativou a 
prováděný zejména Úřadem práce a v obecné rovině poukazuje na některé 
jeho jednotlivé aspekty. 
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Obecný popis modelu 
Model podporovaného pořízení zvláštní pomůcky je stanoven procesem 
definovaným v příslušné legislativě a ve své podstatě umožňuje osobě se 
zdravotním postižením zažádat o příspěvek na pomůcku a po zhodnocení 
několika aspektů mu bude příspěvek poskytnut. Tím může být uhrazena celá (či 
většina) ceny pomůcky, avšak osoba se zdravotním postižením musí splnit 
celou řadu podmínek a musí projít poněkud složitějším procesem. 
 
Na následujícím diagramu je procesní model procesu podpory pořízení zvláštní 
pomůcky: 

 
Jak je vidět z diagramu, kromě samotného uživatele je naprosto klíčový také 
Úřad práce, který vede příslušné řízení a který pak příspěvek fakticky poskytuje. 
 

Podrobnosti k pořízení a využívání zvláštní pomůcky 
Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, ve znění pozdějších předpisů, se poskytne dávka “příspěvek na 
zvláštní pomůcku”, kterou lze využít výhradně pro stanovený účel. Lze 
poskytnout příspěvek na pomůcky, které stanoví příloha k Vyhlášce č. 388/2011 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, v určitých případech lze poskytnout příspěvek i na jinou 
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pomůcku (to záleží na potřebě a její realizaci a na vyhodnocení ze strany 
úřadu). 
 
Potřebu zajistit zvláštní pomůcku mají osoby se specifickými potřebami 
vyplývajícími z jejich zdravotního stavu. Cílem získání zvláštní pomůcky je 
posílit, udržet nebo zlepšit funkční schopnosti postižené oblasti lidského těla, 
usnadnit každodenní život a zlepšit jeho kvalitu, zvýšit samostatnost a 
soběstačnost člověka. 
 

Předpoklady správného výběru zvláštní pomůcky 
V celém procesu se musí dodržet alespoň minimální požadavky na správný 
výběr zvláštní pomůcky, a to: 
 
Specifikovat potřebu kompenzace daného omezení v návaznosti na individuální 
potřeby uživatele a na to, v jakých oblastech života chce pomůcku využívat. 
Všímat si specifických vlastností konkrétní pomůcky a porovnat je s vlastnostmi 
ostatních zvažovaných pomůcek – výběr mezi více značkami a typy stejné nebo 
srovnatelné pomůcky (pomůcka splňuje individuální požadavky osoby, 
popřípadě je využitelná v přirozeném sociálním prostředí osoby, vhodné je 
zvážit i kvalitu zpracování a dostupnost servisu). 
 
Konzultovat výběr pomůcky se zkušenými, nezávislými odborníky (nejčastěji s 
organizacemi sdružujícími zdravotně postižené či s registrovanými poskytovateli 
sociálních služeb zaměřenými na určitý druh zdravotního postižení). 
Zvážit vhodnost vybrané pomůcky z hlediska perspektivy jejího využívání po 
delší dobu. 
 
Zvážit vhodnost pomůcky z hlediska potenciálního rozvoje samostatnosti, 
schopností a zvýšení uplatnění uživatele v různých oblastech jeho života. 
 

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku 
Osoba musí spadat do okruhu oprávněných osob, který je určen v ustanovení § 
3 zákona a současně musí mít diagnostikovánu těžkou vadu nosného nebo 
pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení, těžké zrakové postižení 
charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jež nevylučuje přiznání 
tohoto příspěvku. Blíže popsané zdravotní stavy odůvodňující přiznání 
příspěvku či jeho vyloučení jsou uvedeny v příloze k zákonu. 
 
Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že zvláštní pomůcka umožní osobě 
sebeobsluhu (či zvyšuje její soběstačnost), nebo ji potřebuje k realizaci 
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, 
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vzdělávání, uplatnění v různých aspektech života, zvyšuje integraci do 
společnosti, nebo vede ke zlepšení komunikace a interakce s okolím. 
 
Příspěvek se poskytuje na pomůcku v základním provedení, které osobě 
vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku 
nejmenší ekonomické náročnosti. Podmínka se nevyžaduje, je-li oprávněnou 
osobou dítě. 
 
Předpokladem přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je doba využití 
pomůcky, která u přiznaných zvláštních pomůcek činí 60 kalendářních měsíců 
(5 let), mimo příspěvku na pořízení a úpravy motorového vozidla, která činí 120 
kalendářních měsíců (10 let). 
 
Příspěvek se poskytne pouze osobě, jejíž příjem a příjmy s ní společně 
posuzovaných osob jsou nižší než osminásobek životního minima jednotlivce 
nebo životního minima společně posuzovaných osob. V případech hodných 
zvláštního zřetele je možno přiznat příspěvek na zvláštní pomůcky opakovaně u 
pomůcek, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, i pokud posouzené příjmy 
přesahují částky určené ve větě první. 
 
Zákonem je upravena maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na částku 
350 000 Kč (do výše 400 000 Kč v případě, že se jedná o příspěvek na 
schodišťovou plošinu) a 200 000 Kč u příspěvku na pořízení motorového 
vozidla. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí přesáhnout 
v období 5 let finanční částku 800 000 Kč (850 000 Kč v případě přiznaného 
příspěvku na schodišťovou plošinu). 
 

Žádost na příspěvek na zvláštní pomůcku 
Zvláštní pomůcku je možno získat na základě splnění zákonných předpokladů 
pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku od Úřadu práce ČR, respektive 
místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR a pobočky pro hlavní město 
Prahu. 
 
Řízení je zahájeno podáním žádosti na speciálním tiskopise vydaném MPSV 
ČR. Osoba je povinna vyplnit všechny náležitosti žádosti, kromě údajů 
vedených jako referenční v základních registrech. 

Při příjmu žádosti jsou ověřovány další skutečnosti, jako například: 

údaje v občanském průkazu (případně náhradním dokladu), u osob do 15 let se 
předkládá rodný list dítěte; 
informace k určenému druhu zvláštní pomůcky a její typ (případně doporučení z 
příslušné pomáhající organizace), připravený projekt; 
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při stavebních úpravách bytu – nájemní smlouva, evidenční list, výpis z katastru 
nemovitostí, souhlas majitele nemovitosti s provedenými úpravami a instalací 
pomůcky; 
cenová nabídka – s kalkulací jednotlivých nákladů (1 u zvláštních pomůcek do 
24 000 Kč, 2 u zvláštních pomůcek nad 24 000 Kč, 3 u schodišťové plošiny s 
tím, že v ceně je zahrnuta i její instalace). 
 
Dále se dokládají další údaje podle toho, jestli cena požadované zvláštní 
pomůcky spadá do kategorie do 24 000 Kč či výše. U zvláštních pomůcek do 24 
000 Kč se posuzují příjmy osoby a s ní společně posuzovaných osob vždy. U 
zvláštních pomůcek v hodnotě nad 24 000 Kč se posuzují příjmy jen v případě, 
kdy se osoba nezaváže k tomu, že v případě kladného vyřízení žádosti bude 
ochotna ke spoluúčasti a uhradí 10 % částky z požadované ceny zvláštní 
pomůcky. 

U žádosti o pomůcku do 24 000 Kč je třeba dále doložit: 

doklad o výši čtvrtletního příjmu žadatele a s ním společně posuzovaných osob 
(i u druha, družky), případně doklad o podnikání a jiné samostatně výdělečné 
činnosti, doklady o výši důchodů (starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí, 
invalidní); 
potvrzení o výši dávek nemocenského pojištění z OSSZ; 
v případě přeplatku doklad o vyúčtování za plyn a elektřinu; 
doklady o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a s ní 
společně posuzovaných osob – výpis z účtu za posuzované kalendářní čtvrtletí, 
poslední výpis ze stavebního spoření a kapitálového životního pojištění, příjmy 
z pronájmu, Listy vlastnictví s výměrami v případě vlastnictví pozemků; 
v případě rodiny, ve které žijí nezaopatřené děti – jejich rodné listy, případně 
občanské průkazy, potvrzení o studiu (nad 15 let), příjem z praxe; 
je-li osoba rozvedená a nemá to vyznačeno v občanském průkazu – Rozsudek 
soudu o rozvodu manželství, dále i Rozsudek soudu o úpravě práv a povinností 
k nezletilým dětem, Rozsudek o stanovení výživného na rozvedeného manžela 
či manželku, případně na neprovdanou matku, vždy s vyznačením data nabytí 
právní moci; 
 
Rozhodným kalendářním obdobím, za které se příjem osoby a s ní společně 
posuzovaných osob zjišťuje, je kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, kdy 
byla podána žádost o příspěvek. 
 
Při rozhodování o spoluúčasti se přihlíží k míře využívání zvláštní pomůcky, k 
průměrnému příjmu osoby a k příjmu společně posuzovaných osob podle 
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 
předpisů, k celkovým sociálním a majetkovým poměrům dle zákona č. 111/2006 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 41 (celkem 104) 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v 
částce 10 % z předpokládané ceny pomůcky (nejméně však 1 000 Kč). 
 
Je možno získat i příspěvek na zvláštní pomůcku, která není v Seznamu druhů 
a typů zvláštních pomůcek, který je upraven v Příloze č. 1 prováděcí vyhlášky, 
přičemž záleží na tom, jestli vybraná pomůcka z hlediska využití je srovnatelná 
s pomůckami uvedenými v tomto seznamu. 
 
Příspěvek lze poskytnout i na již zakoupenou pomůcku, maximálně však 12 
měsíců zpět před podáním žádosti s tím, že zdravotního stav osoby je 
posuzován k datu zakoupení této pomůcky. 
 
Výše uvedené doklady společně s žádostí se založí do spisu, jehož součástí je 
i protokol o sociálním šetření obsahují základní informace získané o žadateli, 
případně o závazcích plynoucích mu z využití příspěvku na další získané 
zvláštní pomůcky, jež jsou důležité pro posouzení potřebnosti žadatele. Dále 
Úřad práce žádost společně se všemi přílohami zaeviduje do Jednotného 
informačního systému práce a sociálních věcí, který je agendovým informačním 
systémem a který poskytuje podporu úředníkům v rozhodování o příspěvku. 
Konkrétně do Informačního systému o dávkách pro osoby se zdravotním 
postižením. 
 

Posouzení zdravotního stavu uživatele 
Pro poskytnutí příspěvku na pomůcku se posuzuje zdravotní stav žadatele, a to 
ve vztahu k jeho zdravotnímu postižení, k omezení způsobeným tímto 
postižením a ke schopnosti jejich kompenzace pomůckou. Posouzení 
zdravotního stavu a potřeb s ním souvisejících je logickým krokem pro efektivní 
využití pomůcky jako takové a také pro faktické přiznání příspěvku. Místně 
příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR požádá lékaře Lékařské posudkové 
služby (buď lékaře, který je LPS Okresní správy sociálního zabezpečení, či 
případně kteréhokoliv jiného třeba odborného lékaře) o posouzení zdravotního 
stavu žadatele. Na dobu posouzení zdravotního stavu oprávněné osoby se 
přerušuje usnesením řízení ve věci. Podle postupů zavedených v praxi 
nejčastěji OSSZ vyzve ošetřující praktické lékaře, odborné lékaře žadatele i 
jeho samotného k předložení posudků vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu 
ve lhůtě, kterou OSSZ určí. V případě potřeby jsou oprávněné osoby povinny se 
na výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu lékařem, kterého OSSZ 
určí. Na základě získaných lékařských zpráv OSSZ vyhotoví posudek o 
zdravotním stavu oprávněné osoby, ve kterém vyznačí, zda zdravotní stav 
osoby splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (včetně 
vyznačení zdravotních stavů vylučujících její případné přiznání) a zašle jej 
vyzývajícímu orgánu, tedy příslušné krajské pobočce ÚP. 
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Rozhodnutí o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 
Místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR obnoví řízení o přiznání 
příspěvku na zvláštní pomůcku a vyrozumí žadatele, přičemž mu určí lhůtu pro 
seznámení se s podklady pro rozhodnutí. Samozřejmě žadatel může veškerá 
svá práva související s řízením (i v době jeho přerušení) uplatnit po celou dobu 
a může sám doplňovat skutečnosti, nebo se i jinak aktivně podílet na 
rozhodování. V návaznosti na jednotlivá ustanovení správního řádu vydá 
Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a jeho výši, 
a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů (u schodolezu, schodišťové plošiny, 
schodišťové sedačky do 60 kalendářních dnů). 
 
V případě, že žadatel s výrokem rozhodnutí nesouhlasí, může podat ve lhůtě 
odvolání. Odvolacím orgánem je MPSV ČR. Ten v rámci tohoto odvolání na 
žádost žadatele přeposoudí zdravotní stav oprávněné osoby posudkovou 
komisí MPSV ČR. Dále se prověřují i další skutečnosti a podklady rozhodné pro 
dané rozhodnutí. Celá věc se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Povinnosti žadatele a uživatele pomůcky 
Pochopitelně i žadatel má soubor svých povinností. Jednou z těch 
nejdůležitějších, která souvisí s účelem poskytnutí příspěvku na zvláštní 
pomůcku je povinnost do 3 měsíců od přiznání dávky doložit místně příslušné 
krajské pobočce Úřadu práce ČR potvrzení o zaplacení této pomůcky (v 
některých případech tuto fakturu dodává firma, která pomůcku společně s 
instalací zajistila). 
 
Existuje také povinnost osoby vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, a to 
zejména pokud: 

• pokud osoba příspěvek nevyužije do 3 měsíců od nabytí právní moci 
rozhodnutí nebo ve lhůtě určené místně příslušnou krajská pobočka 
Úřadu práce ČR, případně jej nevyužije celý; 

• pokud osoba pozbyla v rozhodném období vlastnické právo k této 
zvláštní pomůcce či ji přestala používat nebo příspěvek použila v rozporu 
s rozhodnutím o přiznání této pomůcky; 

• pokud osoba v žádosti uvedla nepravdivé nebo zkreslené údaje; 
 
navíc u příspěvku na pořízení motorového vozidla – pokud se přestala osoba 
opakovaně dopravovat, přestala být schopna převozu tímto vozidlem. 

Tato povinnost ale nevzniká, pokud osoba přestala používat pomůcku z důvodu 
změny zdravotního stavu, či jestliže vratná částka nepřesáhne výši 100 Kč. 
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Úřad práce dále může osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout 
vrácení příspěvku na zvláštní pomůcku nebo její poměrnou část i v jiných 
situacích. 
 

Kontrola využívání zvláštní pomůcky 
Krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo pobočka pro hlavní město Prahu 
pravidelně v rámci sociálního šetření kontroluje, zda osoba přiznanou pomůcku 
vlastní a využívá. 
 
U příspěvku na zvláštní úpravy bytu se každoročně kontroluje vlastnické právo 
k bytu. 
 
U příspěvku na pořízení či úpravy motorového vozidla žadatel každoročně 
dokládá velký technický průkaz, případně v příslušném roce doklad o technické 
kontrole. 
 

Stručné zhodnocení modelu 
Při vyhodnocování výše popsaného procesu na podporu pořízení a využívání 
zvláštních kompenzačních a inkluzních pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením je nezbytné vycházet z toho, že pomůcka má primárně sloužit ke 
zlepšení dovedností a schopností jedince, ve kterých je určitým způsobem 
omezen vlivem postupně se rozvíjejícího handicapu vzniklého jako důsledek 
určitého zdravotního postižení. To znamená, že v žádném případě by pomůcka 
neměla být přidělována pouze kvůli samotnému zdravotnímu postižení, ale vždy 
by měly být zvažovány veškeré aspekty uplatnitelnosti a využitelnosti takové 
pomůcky pro každého konkrétního uživatele. Z tohoto pohledu hodnocení je 
individuální přístup k přidělování příspěvků na zvláštní pomůcky a s tím 
související i faktické umožnění využívání zvláštní pomůcky individuálním 
způsobem jistě správný. 
 
Je přitom nutné zdůraznit, že výše zmiňovaná potřeba kompenzace sice z větší 
části souvisí s omezením způsobeným konkrétním zdravotním postižením, 
avšak zdravotní postižení mohou být u různých osob neporovnatelná, a tedy 
budou neporovnatelná i jednotlivá jejich omezení. To znamená, že je třeba 
přihlížet nikoliv pouze k faktickému zdravotnímu stavu konkrétního uživatele, 
ale také ke schopnostem, jež daný uživatel díky svému zdravotnímu postižení 
nějakým způsobem není schopen dostát stoprocentně. 
 
Samotný proces poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku se pro stát jeví 
jako efektivní, neboť je rozumným způsobem vyvažováno ekonomické, sociální 
a zdravotní hledisko a na druhé straně jsou do značné míry respektovány 
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individuální potřeby a schopnosti jednotlivých uživatelů se zdravotním 
postižením. Pro klienty se ovšem tento proces může jevit jako nepříliš 
srozumitelný, a to zejména s přihlédnutím k faktu, že způsob řízení je 
vykonáván odlišným způsobem u jednotlivých poboček Úřadu práce. Navíc se 
postupem času ukazuje, že ani legislativní rámec nelze v praxi přenášet bez 
určitých nejasností a ty jsou zase řešeny různě. 
 
Při analyzování procesu jsme z praxe identifikovali tyto negativní názory: 

Ode dne 1. 1. 2012 se nezapočítávají do výše přiznaného příspěvku na zvláštní 
pomůcky zácviky potřebné v některých případech k jejich využití (náklady na 
školení), i když se tím mimochodem zvedly fakticky ceny pomůcek. 
V praxi nejednotně zavedený proces posuzování příspěvku na zvláštní 
pomůcku, včetně posouzení zdravotního stavu OSSZ LPS bez blíže 
upravujícího postupu pro přiznávání v legislativních normách. Navíc je praxe 
rozdrobena v území (jiný postup se uplatňuje na jiných pracovištích). 
Vzhledem k vývoji a dnešním možnostem technologií se seznam a názvy 
pomůcek i jejich vztah mezi sebou jeví jako zastaralé. 
Objevují se stále stížnosti na omezování (spíš nerespektování) práv žadatelů a 
na neúplné informace o rozhodování úředníka ve věci takzvaného “správního 
uvážení” a nedostatečnou možnost žadatele rozhodování ovlivňovat. 
Jak v legislativě, tak i v praxi je mnohdy kladen důraz na ekonomickou stránku 
věci poskytnutím pomůcky s nejnižší cenou, a to bez braní zřetele na kvalitu a 
vybavení pomůcky a na kvalitu a dostupnost souvisejících služeb ze strany 
dodavatele. 
Úřad práce a jeho úředníci mnohdy nedisponují potřebnými informacemi k 
jednotlivým pomůckám a k jejich funkční specifikaci a k možnostem pozitivního 
dopadu užívání pomůcky. 
Ceny některých pomůcek jsou jen těžko pochopitelně vysoké. 
Deklarovaná pravidelná kontrola využívání zvláštní pomůcky ze strany Úřadu 
práce není v praxi příliš vykonávána a systémově se nesleduje využitelnost 
pomůcky, její efektivita a spokojenost klienta s pomůckou a s výsledky 
kompenzace. 
Zvláštní pomůcka je vždy považována za samostatně funkční celek, a to i přes 
to, že u celé řady pomůcek je pro jejich stoprocentní funkčnost potřebná 
dodávka většinou kontinuální související služby, kterou však podporovat 
neumíme. 

Výsledkem zhodnocení však je, že proces jako takový se s přihlédnutím ke 
všem přínosům a dopadům jeví jako uspokojivý, byť by si jistě zasloužil 
zejména v procesně-provozní stránce věci jisté drobné úpravy. Samotný jeho 
rámec je ale dostačující a umožňuje poměrně efektivní podporu nasazování 
asistivních technologií ke koncovým uživatelům. 
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V dalších kapitolách dokumentu se zaměřujeme na specifikace jednotlivých 
pomůcek a na efektivitu jejich využívání a výsledkem analýzy je i soupis 
podrobnějších problematických zjištění. 
 

Model pořízení a využití pomůcek v rámci zdravotního systému 
Další velice častou formou pomůcek jsou zdravotnické prostředky. V této 
kapitole je popsána specifikace modelu podporovaného pořízení zdravotnických 
prostředků (tedy de facto nejen kompenzačních pomůcek a asistivních 
technologií pro zdravotně postižené). 
 

Co jsou zdravotnické prostředky 
Obecně řečeno, zdravotnickým prostředkem je každý výrobek, který splňuje 
definici zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, platného od 1. 4. 2015. Tento zákon nahrazuje 
původní zákon o zdravotnických prostředcích č. 123/2000 Sb., přičemž oba 
zákony transponují směrnici Rady 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích, v 
konsolidovaném znění. 
 
Definice zdravotnického prostředku aplikovaná v České republice od roku 2000 
je tedy bez změny evropských právních předpisů neměnná a zní: 
 
Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke 
specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke 
správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, 
určené výrobcem pro použití u člověka za účelem 

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění 
onemocnění, 

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace 
poranění nebo zdravotního postižení, 

c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo 
fyziologického procesu, nebo 

d) kontroly početí,  

a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho 
povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich 
funkce však může být takovými účinky podpořena. 
 
Aby bylo možné výrobek posoudit v kontextu výše uvedené definice, je nutné se 
zaměřit na jeho určený účel stanovený výrobcem. Zjednodušeně řečeno, je-li 
asistivní technologie výrobcem určená k použití u člověka za účelem mírnění 
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nebo kompenzace zdravotního postižení či náhrady anatomické struktury nebo 
fyziologického procesu, stává se zdravotnickým prostředkem. Důležitým 
faktorem je zde však také míra interakce výrobku s člověkem. 
 
Před uvedením zdravotnického prostředku na trh musí výrobce splnit řadu 
povinností stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích a zákonem č. 
22/1997 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. Opět zjednodušeně řečeno, výrobce musí posoudit shodu 
výrobku / zdravotnického prostředku se základními požadavky stanovenými v 
příloze I výše uvedené směrnice Rady 93/42/EHS, resp. v příloze č. 1 nařízení 
vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, 
platného od 1. 4. 2015. Tento právní předpis nahrazuje původní nařízení vlády 
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky, ve znění pozdějších předpisů, přičemž oba právní předpisy stejně 
jako zákon o zdravotnických prostředcích transponují směrnici Rady 
93/42/EHS. Řádné posouzení shody výrobce deklaruje vydáním prohlášení o 
shodě a opatřením výrobku označením CE. 
 
Z výše uvedených právních předpisů a s nimi souvisejících povinností výrobce 
vyplývá, že zdravotnické prostředky jsou tzv. stanovenými, nebo-li 
harmonizovanými výrobky. To znamená, že požadavky na jejich bezpečnost a 
účinnost, povinnosti výrobce i povinnosti příslušných státních úřadů jsou 
stanoveny v rámci Evropské unie jednotně. Splní-li tedy výrobce zdravotnického 
prostředku veškeré povinnosti na něj kladené, může svůj výrobek uvést na 
jednotný trh EU. 
 
Zde by se tedy mohlo zdát, že nic nebrání tomu, aby se kterýkoliv zdravotnický 
prostředek dostal k příslušnému pacientovi. Narážíme zde však na první 
skutečnost či problém, který je nutné před následujícím podrobným popisem 
poskytování zdravotnického prostředku pacientovi v ČR zmínit. Je totiž 
skutečností, že zdravotnické prostředky se na český trh dostávají většinou 
formou distribuce z jiné evropské země. Je však také skutečností, že se jedná o 
čistě obchodní rozhodnutí výrobce či distributora, na jaký dílčí trh bude 
příslušné zdravotnické prostředky dodávat. 
 
Nastávají tedy situace, kdy konkrétní druh zdravotnického prostředku je sice k 
dispozici na jednotném evropském trhu, avšak není dodáván na trh český. Dle 
českých právních předpisů není možné, aby do tohoto procesu zasahovaly 
státní úřady. V oblasti zdravotnických prostředků tedy ani Ministerstvo 
zdravotnictví ČR ani Státní ústav pro kontrolu léčiv nikterak nezajišťují 
dostupnost konkrétních zdravotnických prostředků na českém trhu. Z toho 
vyplývá, že má-li pacient zájem o konkrétní zdravotnický prostředek, který však 
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není dodáván na český trh, může si jej sám obstarat v jiné zemi EU, nemůže 
však požadovat úhradu takového zdravotnického prostředku z veřejného 
zdravotního pojištění. 
 

Obecné principy pro pořizování zdravotnického prostředku 
Pacient v ČR má v podstatě dvě základní možnosti, jak získat potřebný 
zdravotnický prostředek: 

1) na základě vlastní úhrady, 
2) na základě lékařského předpisu, kterým je u zdravotnických prostředků 

poukaz, a s tím spojené možné úhrady z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. 

Prodej zdravotnických prostředků není v České republice v podstatě nijak 
zásadně regulován. Pacient tedy není, kromě výše uvedené situace s 
dostupností zdravotnického prostředku na českém trhu, ve svém výběru 
nikterak omezen a oproti vlastní finanční úhradě si může pořídit v podstatě 
jakýkoliv zdravotnický prostředek všech rizikových tříd. Výjimku zde tvoří velmi 
malá skupina zdravotnických prostředků, které mohou při nesprávném použití 
ohrozit zdraví člověka a vyžadují tedy podrobnou instruktáž odborného 
zdravotnického pracovníka. Z bezpečnostních důvodů je poskytnutí takového 
zdravotnického prostředku pacientovi vázáno na lékařský předpis (tzv. 
“bezpečnostní” poukaz). Tyto zdravotnické prostředky jsou stanoveny prováděcí 
vyhláškou k zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, platné od 
1. 4. 2015, dříve v nařízení vlády č. 342/2000 Sb., kterým se stanoví 
zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zdravotnický prostředek je možné zakoupit zejména v prodejnách 
zdravotnických potřeb, výdejnách zdravotnických prostředků a v lékárnách. 
 
Druhou možností je poskytnutí zdravotnického prostředku pacientovi oproti plné 
či částečné úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém 
případě je nutné, aby lékař vystavil pacientovi na daný zdravotnický prostředek 
lékařský předpis (tzv. “úhradový” poukaz). Poskytnutí zdravotnického 
prostředku předepsaného na poukaz je nazýváno výdejem a je možné pouze ve 
výdejnách zdravotnických prostředků, lékárnách nebo u smluvního výdejce. 
Optické zdravotnické prostředky mohou být vydávány pouze v očních optikách. 
Vydáván je také zdravotnický prostředek předepsaný na tzv. “bezpečnostní” 
poukaz pouze s tím rozdílem, že daný prostředek nemusí mít přiznánu úhradu. 
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Model pořízení zdravotnického prostředku ze zdravotního pojištění 
Na následujícím diagramu je znázorněn obecný model procesu pořízení 
zdravotnického prostředku s využitím nejčastějšího modelu, a to hrazení z 
prostředků zdravotního pojištění: 

 
Tento model je optimálním, ale má bohužel své specifické odchylky. V další 
podkapitole jsou rozebrány jednotlivé aspekty takovéhoto pořizování 
zdravotnických prostředků, a to i v obecnější rovině, než ukazuje výše 
nastíněný model. 
 
Pro zdravotnické prostředky (včetně asistivních technologií sloužících osobám 
se zdravotním postižením) tedy platí obecný princip pro uživatele (zde dosti 
nešťastně nazývaného “pacient”), že zdravotnický prostředek je předepsán 
lékařem a následně zcela či částečně hrazen z jeho zdravotního pojištění, a to 
de facto zdravotní pojišťovnou. 

Jednotlivá specifika pořizování zdravotnických prostředků 
Zde jsou rozebrána jednotlivá specifika týkající se pořizování zdravotnických 
prostředků a podpory jejich pořízení a užívání pro uživatele či pacienty, ale také 
pro poskytovatele (tedy de facto zdravotní pojišťovny). 
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Stanovení zdravotnických prostředků 
 
Ustanovení § 15 odst. 12 zákona říká, že pokud není stanoveno jinak, jsou 
zdravotnické prostředky předepsané lékařem na poukaz hrazené ve výši 75 % 
jejich ceny, a to v provedení nejméně ekonomicky náročném. Ekonomicky 
nejméně náročné provedení je stanoveno v závislosti na míře a závažnosti 
zdravotního postižení, nejedná se tedy vždy o provedení nejlevnější. Cenu 
zdravotnického prostředku, od které se odvíjí úhrada, zjišťují zdravotní 
pojišťovny průzkumem trhu. 
 
Odlišně od tohoto ustanovení jsou hrazeny zdravotnické prostředky uvedené v 
příloze č. 3 zmíněného zákona. V oddíle B této přílohy jsou stanoveny skupiny 
zdravotnických prostředků, které nejsou z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění hrazeny vůbec. Oddíl C pak stanovuje výši úhrady odlišnou od 
obecných 75 % z ceny zdravotnického prostředku a definuje nárok pacienta na 
tuto zpravidla vyšší úhradu formou preskripčních, indikačních i množstevních 
omezení (odbornost lékaře, diagnóza, nárok na prostředek v čase, schválení 
revizním lékařem). Trochu nesystémově jsou v této příloze uvedeny i pomůcky 
či dokonce služby, které nejsou zdravotnickými prostředky, ale úhrada z 
prostředků veřejného zdravotního pojištění jim je historicky přiznána. 
 
Je nutné zdůraznit, že oddíl B přílohy 3 stanovuje pouze úhradové skupiny, to 
znamená, že zdravotnické prostředky definuje obecně. Konkrétní zdravotnické 
prostředky, které do příslušné úhradové skupiny spadají, jsou uvedeny v 
úhradovém katalogu zdravotních pojišťoven, tzv. číselníku, přičemž ze 
zdravotního pojištění mohou být uhrazeny pouze ty zdravotnické prostředky, 
které jsou v tomto číselníku uvedeny. 
 
Číselník konkrétních zdravotnických prostředků 
 
Číselník vytváří Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen “VZP”). Ostatní 
zdravotní pojišťovny tento číselník přebírají s tím, že jej mohou dle svého 
upravit. To se však děje výjimečně a pouze u dílčích položek. Zdravotnické 
prostředky jsou do číselníku zařazeny na základě jakéhosi obchodního jednání 
o ceně mezi žadatelem a VZP, při splnění pojišťovnou stanovených požadavků. 
Tyto podmínky a náležitosti žádosti o přiznání úhrady uveřejňuje VZP na svých 
internetových stránkách. 
 
Podání žádosti je čistě záležitostí výrobce nebo distributora a jejich řekněme 
obchodního rozhodnutí. Žádná státní instituce do tohoto rozhodovacího procesu 
nevstupuje a nezajišťuje zařazení konkrétního zdravotnického prostředku do 
úhrad. 
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Rozdíly v úhradách zdravotních pojišťoven 
 
V případě úhradových skupin zdravotnických prostředků stanovených v oddíle 
B přílohy 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění by neměly existovat rozdíly 
v úhradách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Maximální výše úhrady, 
indikační i preskripční omezení jsou explicitně stanoveny zákonem, tj. pravidla 
jsou stejná pro všechny zdravotní pojišťovny. 
 
Rozdíly však mohou existovat ve výši doplatků mezi konkrétními produkty, které 
se do dané úhradové skupiny řadí, neboť ne každý produkt je považován za 
ekonomicky nejméně náročnou variantu. Platí však pravidlo, že pacient, který 
má nárok na úhradu zdravotnického prostředku, musí mít k dispozici minimálně 
jeden výrobek plně hrazený (tj. bez doplatku), pokud zákon stanovuje výši 
úhrady na 100 % ceny ekonomicky nejméně náročného provedení. Toto platí i 
pro zdravotnické prostředky, na něž se vztahuje obecná úhrada 75 % pouze s 
tím rozdílem, že zajištěn musí být minimálně jeden zdravotnický prostředek, 
který má výši doplatku pacienta max. 25 % z ceny. Konkrétní výše max. úhrady 
zdravotní pojišťovny je u daného produktu uvedena v číselníku VZP. 
 
Výše doplatku pacienta však bohužel nezávisí pouze na výši úhrady zdravotní 
pojišťovnou, ale také na rozdílech v konečných cenách jednotlivých výdejen a 
lékáren. Toto by však bylo na zcela jinou kapitolu a téma týkající se cenových 
regulací. 
 
Metodiky zdravotních pojišťoven 
 
Vzhledem k tomu, že zákon o veřejném zdravotním pojištění je v textu týkajícím 
se úhrad zdravotnických prostředků velmi stručný, doplňují jej zdravotní 
pojišťovny metodikami, které uveřejňují na svých internetových stránkách. V 
metodikách jsou stanovena pravidla, kterými se mají lékaři při předepisování 
konkrétních zdravotnických prostředků řídit. Tyto metodiky jsou však poměrně 
problematické. Celkem pochopitelným problémem je, že jednotlivé pojišťovny 
nemají shodná pravidla, což předepisujícím lékařům ztěžuje práci. Obecně 
vzato je však tento stav možný. Co je ale mnohem zásadnější a již ne v 
pořádku je skutečnost, že zdravotní pojišťovny ve svých metodikách stanovují 
další limity a preskripční omezení a v podstatě tak omezují nároky pacientů na 
zdravotnické prostředky. Zdravotní pojišťovny tedy jdou dikcí svých metodik nad 
rámec zákona o veřejném zdravotním pojištění, který nároky pacientů 
stanovuje. 
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Problematika revizních lékařů 
 
Institut revizního lékaře se uplatňuje u velmi drahých zdravotnických prostředků 
nebo v případě schválení vyššího nároku pacienta na množství či kvalitu 
zdravotnických prostředků vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Každému 
vystavení poukazu za účelem získání úhrady zdravotnického prostředku 
zdravotní pojišťovnou předchází diagnóza odborným lékařem, který musí 
dodržet veškerá zákonem stanovená preskripční a indikační omezení. 
 
V případě, že je výdej zdravotnického prostředku vázán na schválení revizním 
lékařem, je nutné, aby pacient nebo lékař o toto schválení u lékaře příslušné 
zdravotní pojišťovny požádal. Riziko, že revizní lékař poskytnutí zdravotnického 
prostředku zamítne, zde pochopitelně existuje. Toto zamítnutí může být 
oprávněné, kdy např. předepisující lékař nemusí vědět o skutečnosti, že 
zdravotnický prostředek byl pacientovi předepsán předcházejícím registrujícím 
lékařem a ještě neuplynula doba, kdy pacientovi vznikne nový nárok. Důvody 
zamítnutí revizním lékařem však bývají vázány také na nedodržení podmínek 
stanovených v metodice pojišťoven. Oprávněnost takového zamítnutí je však 
sporná, neboť metodiky nejsou právně závazné a nemohou omezovat jakýkoliv 
zákonný nárok pacienta. Problematická se také jeví zamítnutí revizních lékařů 
postavená na rozporování diagnózy či míry zdravotního postižení pacienta 
stanovené odborným ošetřujícím lékařem. 
 
Vedou se tedy diskuze, zda-li je možné, aby revizní lékař rozporoval stanovisko 
předepisujícího lékaře, který má pacienta ve své odborné péči, zná jej a je tedy 
nevíce způsobilý posoudit nárok pacienta v kontextu zákonných omezení. Proti 
tomu revizní lékař zdravotní pojišťovny primárně vychází pouze z písemného 
odůvodnění lékaře a ve svém rozhodování se řídí metodikou zdravotní 
pojišťovny. 
 

Stručné zhodnocení modelu pořízení zdravotnických prostředků 
K objektivnímu zhodnocení podporovaného modelu pořízení asistivních 
technologií a pomůcek pro zdravotně postižené, jež jsou zdravotnickými 
prostředky za stávajícího stavu, nemůže dojít. Na různých úrovních již bylo 
několikrát konstatováno, že současný princip, zejména klasifikace a rozdělování 
zdravotnických prostředků, je z dlouhodobého hlediska nevyhovující. Sám fakt, 
že sice existuje zákon o zdravotnických prostředcích a mohlo by se tedy zdát, 
že konkrétní rozsah zdravotnických prostředků je upraven v tomto právním 
předpisu, avšak doopravdy je upravován přílohou zcela jiného zákona, což 
ukazuje na nesystémovost řešení problematiky zdravotnických prostředků na 
národní úrovni. 
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V souvislosti s aplikací legislativy týkající se pořizování a využívání 
zdravotnických prostředků lze také konstatovat poměrně značnou nejednotnost 
přístupu jednotlivých aktérů k této oblasti. Ať už se jedná o stát, jenž – jak bylo 
konstatováno výše – na různých úrovních definuje aspekty pořizování 
zdravotnických prostředků různě a sám vlastně nemá jasno, jaký regulační 
rámec chce pro tuto oblast zvolit, nebo ať už se jedná o rozdílný přístup 
revizních lékařů či zdravotních pojišťoven jako faktických poskytovatelů a plátců 
zdravotnických prostředků (včetně asistivních technologií) z veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Samotný výchozí princip, že totiž také pomůcky a prostředky jako asistivní 
technologie jsou charakterizovány jako zdravotnické prostředky a zdravotnické 
prostředky jsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění, je ve své 
podstatě správný. Jeho podrobnosti a způsob realizace na národní legislativní, 
procesní a technické úrovni je však z dlouhodobého hlediska velice 
problematický. 
 
Z tohoto důvodu nelze na tomto místě objektivně zhodnotit samotný model 
poskytování zdravotnických prostředků a je pouze možno konstatovat, že tento 
model je ve svém optimálním výchozím stavu všemi aktéry poměrně 
akceptovatelný. To ovšem neznamená, že by tento model byl příliš efektivní 
nebo že by postihoval veškerá svá specifika. Problematika klasifikace a 
určování zdravotnických prostředků je předmětem řady odborných diskuzí v 
zdravotnické a sociální oblasti. Bohužel na národní úrovni se nepodařilo z 
těchto diskuzí vytvořit konsenzus přijatelný pro všechny aktéry a tak zde máme 
systém, který je ve své podstatě nepřehledný a může se v mnohých aspektech 
jevit jako nesmyslný. 
 
Předmětem tohoto dokumentu není hodnotit samotný Ministerstvem 
zdravotnictví definovaný princip zdravotnických prostředků, ale aspekt 
pořizování asistivních technologií užitných pro osoby se zdravotním postižením 
formou zdravotnických prostředků. Z tohoto pohledu se proces obecně jeví jako 
akceptovatelný a pochopitelný, avšak i zde existují některé složitosti, jež jsou 
pro aktéry velice problematické. Například nelze zcela jasně říci, který 
zdravotnický prostředek je de facto asistivní technologií a nelze zhodnotit, zda 
poskytování určitého prostředku asistivních technologií pro osoby se 
zdravotním postižením je správně nastaveno jako pro zdravotnický prostředek a 
zda by nebylo možné přenastavit model pořizování a poskytování takového 
prostředků a zařízení jinou formou (například jeho přeřazením jako zvláštní 
pomůcku apod.). 
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Specifické modely pořízení a využití pomůcek 
Kromě dvou formálních výše zmíněných modelů podpory pořízení a využívání 
asistivních technologií ve formě pomůcek a zařízení pochopitelně existuje i celá 
řada dalších realizovaných modelů. 
 

Vymezení specifických modelů pořízení 
Za specifické modely pořízení a využití pomůcek se považují způsoby a 
finanční zdroje odlišné od těch, které jsou dávkovým systémem: 

1. v sociálním prostředí (definovaného zákonem č. 329/2011 o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů) 

2. financovány jako zdravotnický prostředek (upraveno především 
zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů) 

Tyto specifické modely financování se dají považovat za neformální, protože 
nejsou zvlášť upraveny specializovanou právní normou a vynaložené 
prostředky nepochází ze státního rozpočtu. Pořízení se tak řídí jen obecnou 
právní úpravou, jakou je například občanský zákoník a dalšími specifickými 
normami legislativního, technického i etického charakteru. 
 

Definice jednotlivých specifických modelů pořízení 
Za neformální a alternativní zdroje financování, popř. pořízení, lze považovat 
níže uvedené způsoby: 
 

Úhrada vlastními prostředky uživatele 
K úhradě vlastními prostředky uživatele, popřípadě za spoluúčasti rodinných 
příslušníků a dalších blízkých osob, dochází zpravidla po neúspěšné žádosti o 
financování pomůcky z formálních finančních zdrojů. 
 
Tento způsob je pak ovlivněn nejen vlastní poptávkou uživatele, ale i jeho 
finančními možnostmi (popřípadě jeho rodiny a blízkých osob). Vzhledem k 
vyšší pořizovací ceně pomůcek a prostředků však v mnoha případech dochází 
ke spolufinancování koupě za pomoci různých finančních produktů (např. 
formou spotřebitelských úvěrů) či z darů od soukromých nadací a nadačních 
fondů. 
 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 54 (celkem 104) 

Pořízení prostřednictvím finančního produktu 
Mezi nejčastěji volené finanční produkty, jimiž se dá financovat pořízení je 
spotřebitelský úvěr (dle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o 
změně některých zákonů), ať již přímo účelový, který je vázán přímo na 
pořízení financovaného předmětu, tak i neúčelový, který není nijak účelově 
vázán. Tyto spotřebitelské úvěry jsou poskytovány bankovními a nebankovní 
finančními společnostmi. 
 
Další možností financování je pak zápůjčka (dle § 2390 a dále, zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník), jejímž poskytovatelem uživateli bývají 
zpravidla osoby blízké. Této formy financování je zpravidla využíváno při 
financování spoluúčasti žadatele během formálního financování pořizovaných 
pomůcek. 
 
Nejméně využívaným prostředkem pro financování pomůcek a prostředků je 
pak finanční leasing (tj. pronájem s následnou koupí), vzhledem k tomu, že je 
dosti nákladný a pořizovaný předmět není ve vlastnictví žadatele až do jeho 
úplného zaplacení. Z praxe jsou však známy případy, kdy došlo k pořízení 
pomůcek a prostředků prostřednictvím leasingu z důvodu jejich vysoké 
pořizovací ceny, bez možnosti jiného způsobu financování. 
 

Soukromé nadace a nadační fondy, veřejné sbírky 
Některé nadace a nadační fondy (založené dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník) v rámci své obecně prospěšné činnosti přispívají 
znevýhodněným osobám formou finančních či hmotných darů. Své příspěvky 
(dary) poskytují zpravidla na žádost žadatele či některé z jeho blízkých osob, a 
to na základě vlastních rozhodovacích procesů za předem daných kritérií a 
priorit. 
 
Tyto příspěvky pak slouží jako spoluúčast nebo celková částka k úhradě 
pořizované pomůcky. V mnoha případech je také dárcem přímo zakoupena 
potřebná pomůcka, kterou pak následně daruje uživateli. 
 
Veřejná sbírka (dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách), je jedním z 
nástrojů, který lze v rámci občanské společnosti využít ke shromáždění 
finančních prostředků a ty následně využít k financování pomůcek pro osoby, 
které jsou v rámci této společnosti znevýhodněné. K využívání veřejných sbírek 
dochází nejen různými občanskými iniciativami, ale i NNO pro financování 
vlastních obecně prospěšných cílů. 
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Pronájem pomůcky (půjčení pomůcky) a užívání pomůcky 
prostřednictvím úhrady za poskytnuté služby 
Dalším způsobem, jak pořídit danou kompenzační pomůcku nebo zdravotnický 
prostředek, je možnost jejího krátkodobého či dlouhodobého pronájmu od 
osoby, která tuto službu poskytuje, ať již v prostředí sociálních služeb, nebo 
jako komerční službu na základě živnostenského oprávnění. V ČR tuto službu 
poskytuje řada nestátních neziskových organizací i komerčních subjektů a je 
poměrně hojně využívána rodinnými příslušníky k neformální domácí péči o své 
blízké na časově omezenou dobu, při které dochází k dočasnému poskytnutí 
této péče (např. střídavá či dočasná péče v rámci rodiny). 
 
V případě, že se jedná o pomůcky, které jsou definovány jako zdravotnické 
prostředky, musí pronajímatel splňovat s tím spojené hygienické normy, které 
ho zavazují k sanitárnímu ošetřování a správnému uskladnění pronajímaných 
prostředků a pomůcek. 
 
Doposud nejméně využívaným způsobem dočasného pořízení pomůcky či 
prostředku je spojení jeho poskytnutí s čerpáním a úhradou poskytnutých 
služeb kompenzačního charakteru. Jedná se tak o pomůcky a prostředky, které 
zprostředkovávají kompenzační službu. Budoucí rozšíření tohoto způsobu je 
však závislé na nabídce a financování s tím spojených služeb kompenzačního 
charakteru. 
 

Vypůjčení zvláštní pomůcky na základě smlouvy o výpůjčce 
uzavřené s Úřadem práce 
Jedním z již nevyužívaných způsobů formálního pořízení zvláštní pomůcky 
(týká se jen: nájezdové ližiny, přenosné rampy, schodolezu, schodišťové 
plošiny včetně instalace a stropního zvedacího systému včetně instalace) pro 
osoby se zdravotním postižením nosného nebo pohybového ústrojí je jejich 
propůjčení uživateli na základě smlouvy o výpůjčce. 
Takto pořízené pomůcky nebyly přímo ve vlastnictví uživatele, avšak se 
nacházely v místě jeho bydliště a byla umožněna jejich montáž a plné 
využívání. Od 1. 12. 2012 došlo z důvodu reformy dávkového systému ke 
zrušení tohoto způsobu pořízení definovaného v § 13 zákona č. 329/2011 Sb. 
Od uvedeného data je na výše uvedené zvláštní pomůcky možné žádat pouze 
standardní příspěvek na zvláštní pomůcku. Smlouvy o výpůjčce těchto 
pomůcek uzavřené do 1. prosince 2012 zůstávají v platnosti na základě 
přechodného ustanovení upraveného v zákoně č.331/2012 Sb. v Čl. IV. 
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Prolínání formálních a neformálních zdrojů financování 
Z důvodu, že AT v podobě kompenzačních pomůcek a prostředků jsou 
pořizovány a využívány individuálně, je i jejich financování řešeno individuálně. 
Každý uživatel tak na základě své potřeby a finančních možností volí pro sebe 
tu nejoptimálnější variantu v závislosti na délce doby, která je nutná k pořízení, 
potřebné výši vlastních prostředků a vyhovujícím technologickém řešení. 
 
Formální systémy financování ve většině případů vyžadují spoluúčast uživatele 
(žadatele) pomůcek a prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto pomůcky jsou na 
pořízení finančně náročné, nejsou některé cílové osoby schopny uhradit ani 
spoluúčast za pořizovanou pomůcku i přes systémové procesy, které zmírňují 
tuto překážku na minimum. 
 
Spoluúčast uživatelů pomůcek a prostředků je oproti tomu všeobecnou i 
odbornou veřejností chápana jako prostředek regulace nadměrného zneužívání 
úhradových systémů uživateli a tím i možné úspory z rozpočtů poskytovatelů 
příspěvků. Toto však platí dle poznatků z praxe u pomůcek a prostředků s nižší 
pořizovací cenou (např. u pomůcek v sociálním systému s pořizovací cenou do 
24 000,-Kč) a to vzhledem k omezeným příjmům většiny jejich uživatelů. U 
pomůcek s vyšší cenou (např. než je 24 000,- Kč) tak vzrůstá potřeba uživatele 
tuto spoluúčast hradit z jiných zdrojů, než jsou jeho vlastní (např. finanční 
výpomoc v rámci rodiny či financování úvěrovým produktem). 
 
V rámci další optimalizace formálních systémů financování asistivních 
technologií tak bude nutná nejen podrobnější cenová diferenciace, kdy 
například budou nejlevnější pomůcky plně za úhradu uživatele, ale i preferování 
pořízení AT uživatelem prostřednictvím úhrady za poskytnuté asistivní služby, 
nebo jejich komerční pronájem. O efektivnosti těchto způsobů pořízení bude 
pojednáváno v dalších kapitolách tohoto dokumentu. 
 

Stručné zhodnocení dalších způsobů pořízení 
Další způsoby pořízení AT z výše uvedeného popisu lze tedy prozatím chápat 
pouze jako minoritní způsoby financování či jako doplňkový finanční zdroj 
k formálním finančním zdrojům. 
 
Vzrůstající tlak na úsporu prostředků z veřejných rozpočtů, všeobecný 
technologický rozvoj a integrace různých technologických řešení do běžného 
lidského života si avšak v dohledné době vyžádá nutné přehodnocení 
stávajících systémových způsobů pořízení a kladení důrazu na využití a 
standardizaci alternativních řešení uvedených v předchozích částech tohoto 
dokumentu. 
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Služby pro OZP založené na technologiích a pomůckách 
Jedna z hojně využívaných forem kompenzace určitého omezení způsobeného 
zdravotním postižením pro konkrétní klienty je využívání služeb, jež mohou 
klientům při řešení jejich situací a při jejich sebeuplatňování výrazným 
způsobem pomoci. Poskytování služeb sociálního charakteru (úmyslně zde 
nevyužíváme termín “sociální služby”) tedy není přímo pouze samotnou 
faktickou nejnutnější kompenzací zdravotního omezení, ale má také poměrně 
silný společenský, kulturní, psychologický a seberealizační dopad. 
 
V národním prostředí asi nejznámější a nejvíce využívanou formou poskytování 
služeb jsou sociální služby. Jejich poskytování a rozvoj se řídí speciální 
legislativou, a to zejména Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Hned na úvod je třeba ovšem zdůraznit, že se nejedná o jediné typy služeb 
sociálního charakteru. Poskytování sociálních služeb je vázáno na konkrétní 
potřebu klienta stanovenou zejména rozsahem využívání konkrétních sociálních 
služeb, jež jsou přímo uvedeny v příslušné legislativě a jichž je několik desítek. 
Klientovi lze poskytovat sociální službu dvěma zásadními způsoby: 

1) Služba poskytovaná poskytovatelem sociálních služeb. Takovouto službu 
poskytuje registrovaný poskytovatel sociálních služeb, který kromě jiného 
je také zodpovědný za míru kvality poskytované služby a za její 
dostupnost pro daného klienta. 

2) Služba poskytovaná neformální péčí, a to zejména osobou blízkou. 
Takovouto službu poskytuje konkrétní fyzická osoba bez daného 
obchodního vztahu a podmínky poskytování takové služby jsou výhradně 
na dohodě mezi příjemcem příspěvku a konkrétní fyzickou osobou, která 
službu poskytuje. 

Při specifikaci a zajišťování podpory služeb sociálního charakteru je třeba na 
prvním místě mít naplňování konkrétních individuálních potřeb klienta. 
Nevycházíme tedy z faktu samotného zdravotního postižení, ale z nutnosti 
kompenzace omezení způsobeného zdravotním postižením, jak zdůrazňujeme 
na mnohých místech tohoto dokumentu. Znamená to, že určitá služba 
sociálního charakteru, a to ať už formální či neformální, může být pro jednoho 
člověka s určitým zdravotním postižením přínosem a může naplňovat jeho 
potřeby ve zvyšování samostatnosti a sebeintegrace ve společnosti a pro jiného 
člověka se stejným zdravotním postižením může být nadbytečná, neboť se 
může lišit míra jejich samostatnosti v dané věci. 
 
Některé formální i neformální služby lze poskytovat s využitím asistivních 
technologií. Asistivní technologie jako konkrétní koncová technická zařízení a 
prostředky mohou sloužit k naplňování potřeby uživatele realizací takové 
služby. To znamená, že určitou službu lze poskytovat buď výhradně, nebo lépe, 
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s využitím konkrétního technického prostředku, který označujeme za asistivní 
technologii. Takovým příkladem může být služba distanční navigace osob se 
sníženou schopností orientace či se sníženou schopností vnímání informací. V 
jednom případě může uživatel využívat klasický mobilní telefon pouze s aplikací 
umožňující samostatnou navigaci a s nějakou nadstavbovou technologií 
zpřístupňující uživateli výstup mobilního telefonu (například umělý hlasový 
výstup, který je součástí odečítače v mobilním telefonu) a může se navigovat 
bez asistence třetích osob. V druhém případě ale může využívat podobný 
mobilní telefon s podobnou softwarovou výbavou pro samotné zjišťování 
polohy, ale zároveň i pro komunikaci s poskytovatelem služby – v tomto případě 
s pracovníkem odborného navigačního centra. Asistivní technologie je zde tedy 
prostředkem, který umožňuje poskytování kvalitnější a pro uživatele lépe 
využitelné služby. A to ať už služby registrované jako sociální služba, či 
formální nebo neformální služby sociálního charakteru. 
 
Proto je velice důležité při podpoře sociálních služeb a služeb sociálního 
charakteru a tzv. “EAS” (Enabling assistive services) služeb řešit také vazbu 
mezi poskytováním a funkčností konkrétních technických zařízení 
označovaných jako asistivní technologie a mezi poskytovanou službou. To ve 
své podstatě znamená zvažování několika souvisejících aspektů: 

1) Může být daná služba poskytována i bez jakékoliv asistivní technologie? A 
bude-li pro poskytování služby využita nějaká asistivní technologie, do 
jaké míry to zlepší dostupnost a využitelnost služby pro jejího uživatele? 

2) Je daná asistivní technologie pro poskytování služby potřebná, a pokud 
ano, tak do jaké míry? Jak závislá je kvalita poskytované služby na využití 
asistivní technologie? 

3) Lze technický prostředek a asistivní technologii využívat i samostatně bez 
nutnosti využívat v rámci dané služby, nebo je asistivní technologie 
využitelná výhradně jako prostředek pro poskytování této služby? A jakým 
způsobem je řešeno pořízení a využívání této asistivní technologie u 
klienta? 

4) Je nastaven systém podpory pro pořízení a využívání (a související 
úkony, jako je například servis a proškolení ovládání) dané asistivní 
technologie, který je nutným prostředkem pro poskytování dané služby? 

 
Samostatnou otázkou je pak to, zda je morální a efektivní podporovat pořízení a 
využívání asistivních technologií, jež slouží jako prostředky pro poskytování 
služby a zda by se pořízení a využívání asistivních technologií u klientů nemělo 
stát podporovanou součástí samotné služby. Jako příklad můžeme uvést 
podporu pořízení tabletu jako prostředku pro využívání služby on-line přepisu 
textu či on-line tlumočení do znakového jazyka pro uživatele se sluchovým 
postižením. Je totiž faktem, že sám uživatel se sluchovým postižením si určitě v 
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určité míře může nějaký standardizovaný tablet pořídit a s jeho pomocí službu 
využívat. Na druhé straně je ale otázkou, zda může využívat tuto službu bez 
nějakého tabletu či jiného podobného komunikačního zařízení a zda tedy není 
vhodné zahrnout samotnou podporu pořízení a využívání tabletů uživatelem 
této služby do poskytované služby – a to také s finančním aspektem. 
 
Hovoříme-li tedy o službách poskytovaných s asistivních technologií, stojí před 
námi celá řada souvisejících otázek. 
 
Klasickým případem služeb poskytovaných s využitím asistivních technologií 
(zejména služeb, jež bez těchto technologií prakticky nemohou být řádně 
poskytovány a využívány) je například distanční navigace pro osoby se 
zrakovým postižením formou navigačního centra či on-line tlumočení a on-line 
přepis textů pro osoby se sluchovým postižením. V prvním případě se jedná o 
službu distanční navigace formou provázání údajů z lokalizačního zařízení 
(GPS) u uživatele s informacemi a znalostmi a službami operátora v 
navigačním centru. Takovým způsobem lze pomáhat s navigací osob se 
zrakovým postižením v jejich konkrétní situaci, a to včetně přípravy na 
samotnou cestu, navigace v rámci cesty a poskytováním dodatečných informací 
ze strany navigačního centra. U hlasových technologií je rovněž nutné 
provázání s IT podporou. 
 
Poměrně novým segmentem takových služeb jsou služby zprostředkovávající 
informace osobám se sluchovým postižením. Jako vhodné příklady lze uvést 
on-line tlumočení do znakového jazyka a on-line přepisování textu 
prostřednictvím tabletů s programovým vybavením a tím umožnění vnímání 
mluveného slova osobami se sluchovým postižením, které se účastní například 
nějakého jednání. Technicky taková služba funguje tak, že uživatel se 
sluchovým postižením má u sebe zařízení (například tablet, či mobilní telefon) a 
toto zařízení přenáší například zvukové a obrazové informace poskytovateli 
služeb tlumočení a přepisu a ten buď tlumočí do znakového jazyka, nebo on-
line přepisuje mluvené slovo, které slyší, do formy čitelného textu a výsledek 
takové činnosti se opět zobrazuje na koncovém zařízení klienta se sluchovým 
postižením. Tím dochází k ohromnému zvyšování možností využívání 
komunikace pro osoby se sluchovým postižením a zároveň se tím také sanují 
určité potřeby stanovené v příslušné specifické legislativě (zákon č. 155/1998 
Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob). 
 
U takových specifických služeb, jež jsou poskytovány jako služby sociálního 
charakteru osobám se zdravotním postižením a jež fakticky do značné míry 
závisejí na funkčnosti příslušných koncových technických zařízení, v tuto chvíli 
ČR nemá příliš systémové pojetí jejich rozvoje a podpory. Lze konstatovat, že 
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až na výjimky umíme v modelu podpory popsat podporu využívání a pořízení 
příslušných technických zařízení, na druhou stranu neumíme v tuto chvíli 
provázat využívání konkrétního technického zařízení s poskytováním na něm 
závislé služby. To znamená, že nejsme schopni v tuto chvíli systémově 
garantovat vazbu pořízení a využití takového technického zařízení na možnosti 
rozvoje a financování příslušné poskytované služby – s přihlédnutím k tomu, že 
služba bez daného technického zařízení prakticky nemá smysl a její 
poskytování je zbytečné a neúčelné. 
 

Využívání pomůcek 
Uživatelé dle praktických poznatků své pomůcky a prostředky nejvíce využívají 
za účelem socializace do společnosti, pro komunikaci, při sebeobsluze, 
orientaci nebo při konzumaci služeb osobního charakteru. V oblastech, ve 
kterých tyto pomůcky uživatelům pomáhají, jsou i rozdělovány, v praxi se však 
tyto oblasti značně prolínají vzhledem k tomu, že jsou vázány na konkrétní 
osoby a zvládání jejich životních situací. 
 

Využití pro uplatnění na pracovním trhu 
Uplatnění osob se zdravotním postižením na pracovním trhu je jednou ze 
zásadních podmínek vedoucích k socializaci (jak integrace, tak inkluze) jedince 
ohroženého exkluzí do společnosti. Umístění na pracovním trhu je závislé nejen 
na dosaženém vzdělání dané osoby, osobních možnostech a motivaci osoby se 
zapojit do pracovního procesu, ale i na vhodném využití pomůcek a prostředků. 
Uplatněním se na trhu práce mohou cílové osoby nejen získat finanční 
prostředky, ke zvýšení kvality svého života, ale i motivaci k dalšímu zapojování 
se do společnosti, mnohdy lze tak i snížit výdaje státu na podporu 
v nezaměstnanosti. 
 
Pomůcky, které umožňují potřebné osobě zapojení do pracovního procesu 
(umístění na pracovním trhu) rozlišujeme do následujících skupin: 

a) pro potřeby orientace v prostoru a čase; 
b) pro zajištění odpovídajícího způsobu komunikace; 
c) pro realizaci pracovní náplně (specifické pracovní pomůcky uzpůsobené 

handicapu zaměstnance). 
 

Praktické využití a přínos pomůcek při výkonu povolání 
Před nástupem technologického rozvoje a zvláště pak rozvoje asistivních 
technologií bylo pracovní uplatnění osob s handicapem stylizováno do činností, 
které dle všeobecného názoru odpovídaly jednotlivým druhům zdravotního 
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postižení, například pro osoby s postižením zraku to byly pracovní pozice 
masérů, ladičů pian apod., pro osoby se sluchovým postižením pak zase různé 
pracovní pozice ve výrobě a jiných činnostech, kde nebylo zapotřebí rozsáhlejší 
interaktivní komunikace. Díky využívání asistivních technologií pro osoby 
s postižením jemné motoriky rukou lze nalézt pracovní uplatnění 
v administrativě, v obsluze webových stránek atp. 
 
Pokud pomineme využívání pomůcek, které mají přímý a zásadní vliv na 
kompenzaci zdravotního znevýhodnění, a tím i zvládání podstatné většiny 
životních situací, je prostřednictvím pomůcek s nepřímou kompenzací 
umožněno zvládat osobám i jednotlivé životní situace individuálně v závislosti 
na dalších schopnostech žadatele v oblastech doposud nepreferovaných. Např. 
zvládání různých všeobecných administrativních prací osobami s lehkým, či 
středně-těžkým zrakovým postižením za přispění digitální zvětšovací lupy či PC 
hlasovým programem pro osoby s postižením jemné motoriky rukou. 
 
Vedle pomůcek a zdravotnických prostředků jsou v poslední době využívány 
také prostředky zprostředkovávající asistivní službu. Jsou to především různé 
navigační a tlumočnické služby, které zvyšují a zlepšují mobilitu a komunikaci v 
rámci pracovního prostředí, a tím svou činností dopomáhají uživatelům k 
lepšímu uplatnění na trhu práce, ale vzhledem k nedostatečnému systémovému 
financování a prozatím omezené nabídce jsou využívány pouze okrajově. 
 

Uplatňování OZP na trhu práce prostřednictvím zřizování 
chráněných pracovních míst 
U pomůcek a prostředků využívaných OZP v zaměstnání je nutné rozlišovat 
osobu jejich vlastníka a původ finančních prostředků, za který byly pořízeny. 
Vlastníkem v tomto případě může být jak zaměstnanec (prostřednictvím 
některého ze způsobů definovaných v předešlých kapitolách), tak i 
zaměstnavatel, který ji pořídil z příspěvku na zřízení chráněného pracovního 
místa od Úřadu práce. 
 
Za účelem zaměstnávání osob s handicapem je v rámci sociálního systému 
cíleně podporováno zřizování takzvaných “chráněných pracovních míst” (novela 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pod č.367/2011 Sb.). Zaměstnavatel 
tak může získat finanční prostředky nejen na stavební úpravy (např. 
bezbariérový přístup na pracoviště či specifické orientační systémy), ale i na 
specifické pomůcky a prostředky (jejichž účel je řádně odůvodněn) pro 
kompenzaci konkrétního handicapu zaměstnance, kterého zaměstnavatel na 
toto místo obsadil, a jsou nutné pro výkon jeho práce. Zaměstnavatel tak může 
(v případě potřeby za přispění Úřadu práce) připravit a přizpůsobit vybrané 
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pracoviště pro osobu se zdravotním postižením, která má v této oblasti 
specifické nároky na začlenění na trhu práce. 
 
V tomto případě se tak pracovní místo přizpůsobuje nárokům pro osobu s 
určitým typem postižení, proto v případě ukončení pracovního poměru přijímané 
osoby je nejjednodušším řešením přijmout osobu s obdobným typem postižení, 
jako u předešlého zaměstnance. 
 

Závěrem 
Vzhledem k tomuto rozsáhlému vývoji v oblasti asistivních technologií tak 
vzniká nový trend v uplatňování osob s handicapem na pracovních pozicích, 
které nebyly těmito osobami v minulosti obsazovány (administrativní, obchodní 
a jiné pozice). Tento vývoj je však ovlivněn nejen možnostmi moderních 
asistivních technologií, ale i systémovou a stálou podporou ve vzdělávání 
handicapovaných osob, a to jak v rámci školského systému (především pro 
osoby s vrozeným handicapem), tak i mimo něj (především pro osoby se 
získaným handicapem). 
 

Využití pro integraci 
Integraci ve vztahu k osobám se specifickým znevýhodněním zpravidla 
chápeme jako proces začleňování do společnosti (určitého prostředí, v němž se 
nachází více osob). Z tohoto pohledu tak můžeme považovat nejen všeobecné 
společenské prostředí, ale další, svým způsobem specifická prostředí, která 
lidská společnost při jednotlivých lidských činnostech vytváří. Můžeme tak 
například identifikovat prostředí školy apod. 
 

Využití pomůcek při integraci do společnosti 
Řada pomůcek dopomáhá specificky znevýhodněným osobám v rámci celé 
společnosti jak při zvládání běžných životních situací, tak při těch specifických, 
čímž dopomáhá k lepší integraci a inkluzi těchto osob nejen do společnosti, ale 
i díky asistivním technologiím do pracovního prostředí. 
Tyto pomůcky a prostředky především poskytují svým uživatelům tyto funkce: 

a) komunikační (zajišťují komunikaci v rámci společnosti); 
b) příjmu, zpracování a ukládání informací; 
c) mobility (zajišťují samostatný pohyb uživatele); 
d) orientační (zajišťují orientaci v prostoru a čase); 
e) detekční (řešení krizové situace). 
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Využití pomůcek při integraci do specifického prostředí 
Tyto pomůcky jsou charakteristické svým využitím ve specifickém prostředí a 
situacích, jakými jsou vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. 
 
Tyto pomůcky a prostředky především poskytují svým uživatelům funkce: 

a) vzdělávací, 
b) podpory při výkonu zaměstnání, 
c) osobního charakteru. 

 

Využití pro vzdělávání 
Využití kompenzačních pomůcek a jiných druhů asistivních technologií by při 
vzdělávání cílových osob nemělo být motivační odměnou, ale standardním 
nástrojem uživatele (vzdělávající se osobou), který jej využívá k běžným 
činnostem jako osoby, které toto zdravotní znevýhodnění se speciálními 
potřebami nemají. 
 
U pomůcek a prostředků využívaných ke vzdělávání je nutné rozlišovat osobu 
jejich vlastníka a původ finančních prostředků, za který byly pořízeny. 
Vlastníkem v tomto případě může být jak žák (např. naslouchadla, diktafon, PC 
se specializovaným programovým vybavením), tak i vzdělávací instituce 
(specializované vybavení učeben, PC se specializovaným programovým 
vybavením), která ji pořídila z prostředků získaných v rámci vzdělávacího 
systému. 
 
Základní účely pomůcek ve vzdělávání: 

a) pro přísun a zpracování informací do požadované podoby; 
b) pro zajištění odpovídajícího způsobu komunikace; 
c) edukační a didaktické pomůcky specializovaného charakteru; 

Pomůcky pro kompenzaci omezeného přístupu k informacím a komunikaci mají 
při vzdělávání nejvyšší možný vliv na kompenzaci zdravotního postižení, 
protože ovlivňují přímý přenos – sdílení informací (vědomostí) nutných pro 
vzdělávání. 
 
U osob se zrakovým a kombinovaným postižením zajišťují tyto pomůcky a 
technologie přenos informace především za pomoci zvuku, který vzniká 
transformací z obrazového výstupu (programové vybavení PC v kombinaci se 
scannerem dokumentů, popřípadě pomocí zvláštní periferie či terminálu 
zajišťují ovladatelnost dané pomůcky, např. klávesnice pro slabozraké se 
speciálním potiskem a reliéfem). Tyto pomůcky pak může vhodně doplňovat 
zvukové záznamové zařízení (diktafon). 
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U osob se sluchovým postižením jsou to pak přenosná elektronická zařízení 
(např. tablety), které jsou za pomoci speciálního programového vybavení samy, 
popřípadě za pomoci specializované tlumočnické služby třetí osoby, schopny 
přepisovat řeč a další zvuky v dosahu pomůcky do textové podoby na jeho 
displej. 
 
Značný všeobecný vývoj v oblasti mobilních a digitálních technologií ovlivňuje 
do značné míry i oblast kompenzačních pomůcek a asistivních technologií, 
které predikují trend integrování vícero jednoúčelových zařízení do jedné 
pomůcky. Příkladem tak může být tzv. “chytrý telefon” nebo “tablet” (což jsou 
elektronická mobilní zařízení s operačním systémem), které po instalaci 
specializovaných aplikací zvládají nejen předčítat textové soubory a zároveň je i 
upravovat a odesílat v elektronické komunikaci, ale i nahradit digitální 
zvětšovací lupu. Tyto zařízení mají navíc standardně v základu vestavěny další 
aplikace, jakými jsou diktafon, kalkulačka a poznámkový blok. 
 
Výše uvedené pomůcky mohou být dále doplněny o specializované edukační 
aplikace, které již nyní pomáhají osobám se sluchovým postižením ve výuce 
správné mluvy, ale i osobám se sníženou schopností vnímání k praktickému 
nácviku v komunikaci a samostatného zvládání úkonů v běžném životě. 
 
Vzhledem k integraci různých pomůcek do jedné je možné nejen zajistit 
uživatelům efektivnější sebeobsluhu, ale také výrazně snížit náklady na 
pořizování jednotlivých pomůcek. Vše uvedené je však nutné posuzovat a 
koncipovat individuálně na základě kritérií uživatele a jeho potřeb. 
 
Nejen prostřednictvím pomůcek a jiných asistivních prostředků tak dochází k 
integraci či inkluzi specificky znevýhodněných osob do prostředí standardního 
školského systému. Do systematické inkluze OZP se tak zapojuje stále více 
školských zařízení. V rámci této inkluze pak dochází k umístění žáka se 
specifickými nároky a znevýhodněními pro kompenzaci do prostředí s žáky, 
které tyto nároky a znevýhodnění nemají. 
 

Vymezení základních pomůcek ve vzdělávání: 
Technické pomůcky, kterými jsou zpravidla osobní počítač včetně speciálního 
software a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné 
osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární 
implantát a další obdobné pomůcky. 
Didaktické pomůcky, kterými jsou zpravidla speciální psací náčiní, slovníky, 
uzpůsobené názorné učební pomůcky apod.). 
Edukační pomůcky, kterými jsou zpravidla specializované aplikace pro 
elektronická zařízení (tablety, smartphony, PC). 
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Asistivní technologie v rámci školského systému 
V ČR vzdělávání osob se zdravotním postižením upravuje především školský 
zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, který garantuje v případě potřeby bezplatné užívání 
speciálních učebnic, didaktických pomůcek a kompenzačních učebních 
pomůcek poskytovaných školou osobám se zdravotním handicapem. Tuto 
právní úpravu dále doplňují např. zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních 
systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění novely č. 384/2008 Sb., 
a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
 
Zásadní je též rozdělení na pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální 
psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž funkčnost si odpovídá žák 
sám, a na pomůcky ve vlastnictví školy, za něž odpovídá škola. Ke každému 
druhu technické pomůcky ve vlastnictví školy, má škola povinnost zajistit jednu 
záložní, tak aby byla zajištěna plynulost výuky. 
 
Výčet individuálních kompenzačních pomůcek žáka je uveden v posudku 
školského poradenského zařízení. Pokud však škola není vybavena technickou 
kompenzační pomůckou, kterou má žák uvedenu v posudku, může využít 
pomůcky ve vlastnictví jiné instituce nebo v osobním vlastnictví konkrétního 
žáka. Na přípravu, kontrolu, vyzkoušení a práci s vypůjčenými pomůckami se 
ale vztahují stejná pravidla, jaká jsou stanovena pro pomůcky ve vlastnictví 
školy. 
 

Vymezení a definice pomůcek při vzdělávání a přezkušování 
dosažených vědomostí 
Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež 
pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela 
vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi vzniknout 
neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto 
nepatří encyklopedie, internet, mobilní telefon apod.). Kompenzačními 
pomůckami však nejsou již běžné vzdělávací pomůcky, které mohou během 
přezkušování žáci využívat (např. překladový slovník při výuce cizího jazyku). 
 

AT v mimoškolním vzdělávání a výchově 
AT jsou uplatňovány i v mimoškolním vzdělávání a to jak při výchově dětí a 
mladistvých v rámci rodiny, tak i nabytí kompetencí u zletilých osob, k čemuž 
mohou sloužit nejen samostatně funkční kompenzační pomůcky a prostředky, 
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ale i specializované edukační aplikace na elektronických zařízeních (tabletech, 
smartphonech či přenosných PC). 
 
Tyto edukační aplikace zaznamenaly v posledních letech značný vývoj a dle 
praktických poznatků se projevil jejich pozitivní vliv při vzdělávání a tréninku 
osob s mentálním postižením (např. osob s autismem nebo Aspergerovým 
syndromem) ve zvládání své sebeobsluhy a sociálních návycích. 
 

Závěrem 
Podpora AT ve vzdělávání a výchově vede k intenzivnějšímu začleňování 

osob se specifickým znevýhodněním do vzdělávacího systému a to tím, že si 
tyto osoby zvyšují své dovednosti a schopnosti v oblasti vzdělávání a následně i 
zvyšují možnosti lepšího uplatnění se na trhu práce a při integraci. 

 

Využití pro kompenzaci 
Pokud pomineme využívání pomůcek a zdravotnických prostředků, které mají 
přímý a zásadní vliv na kompenzaci zdravotního znevýhodnění, a tím i zvládání 
podstatné většiny životních situací, je prostřednictvím pomůcek s nepřímou 
kompenzací umožněno zvládat osobám i jednotlivé životní situace individuálně 
v závislosti na dalších schopnostech žadatele, a to i v oblastech doposud 
nepreferovaných. 
 
Z poznatků, které byly doposavad zjištěny, můžeme odvodit přímé i nepřímé 
vlivy v jejich praktickém přínosu pro konkrétní osobu vzhledem k jejím 
individuálním potřebám kompenzace a zvládání jejich životních situací. 

 

Přímé vlivy a kompenzace 
Přímou kompenzací prostřednictvím asistivních technologií se myslí zmírnění 
nebo úplná substituce postižení dané osoby, a tím i dosažení částečné nebo 
plné tělesné či smyslové funkčnosti. Příkladem tak může být využití sluchadla u 
nedoslýchavého či speciální “chytré” protézy u osob s těžkou pohybovou vadou. 
 

Nepřímé vlivy a kompenzace 
Nepřímou kompenzací prostřednictvím asistivních technologií je chápáno 
nahrazení funkce, kterou postižení negovalo, jinou dostupnou tělesnou či 
smyslovou funkcí. Příkladem tak může být využití zvukového výstupu 
(odečítacího softwaru) na PC u osob se zrakovým postižením nebo tablet s 
textovým přepisem mluveného slova u osob s vadou sluchu nebo hlasové 
technologie pro převod řeči do textu. 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 67 (celkem 104) 

5. Specifikace pomůcek a asistivních technologií pro 
inkluzi OZP 

Tato kapitola se věnuje podrobnější specifikaci dvou základních forem 
prostředků asistivních technologií, jež jsou využívány pro osoby se zdravotním 
postižením, a to zvláštním pomůckám a zdravotnickým prostředkům: 

1) Zvláštní pomůcky jsou pomůcky a prostředky upravené jako kompenzační 
v sociálním systému a jejich pořízení je součástí dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. 

2) Zdravotnické prostředky jsou upraveny jako součást zdravotnického 
systémy a jejich pořízení je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Regulační rámec 
Výše v dokumentu a v části 1 výstupu aktivity 13 je definován obecný 
legislativní rámec související s asistivními technologiemi. Pro tuto kapitolu jsou 
pak klíčové tyto právní předpisy: 
 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením 
 
Definuje proces pořízení zvláštní pomůcky s využitím speciální dávky a 
stanovuje jeho podrobnosti, a to včetně nároků na pomůcku. 
 
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
 
Ve svých přílohách stanovuje jednotlivé zvláštní pomůcky. Pro tuto část je 
důležitá zejména příloha č. 1, kde jsou stanoveny jednotlivé položky určující 
jednotlivé zvláštní pomůcky a pro koho jsou určeny. 
 
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 
 
Je základním legislativním rámce pro oblast klasifikace a poskytování 
zdravotnických prostředků. 
 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
 
Ve své příloze č. 3 uvádí seznam konkrétních druhů zdravotnických prostředků. 
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Pro specifikaci jednotlivých prostředků a zařízení slouží následující text v této 
kapitole, v předchozí kapitole byly popsány modely pro pořízení prostředků a 
zařízení, které jsou asistivními technologiemi určenými pro osoby se zdravotním 
postižením. 
 

Specifikace zvláštních pomůcek 
Nejčastější formou pomůcek, jež jsou asistivními technologiemi, jsou takzvané 
“zvláštní pomůcky”. Tyto prostředky a zařízení slouží ke kompenzaci omezení a 
k posilování samostatnosti, soběstačnosti, uplatnění a interakce. Seznam 
těchto pomůcek je definován a následující kapitola obsahuje bližší specifikaci 
jednotlivých pomůcek, včetně uvedení konkrétnějších případů, a zejména 
uvedení pozitivního dopadu na uživatele. Tím se řeší jeden ze současných 
problémů, a totiž, že podobný obsáhlý metapopis k pomůckám nebyl dosud 
vypracován a při výběru, určování vhodnosti a posuzování nároku na příspěvek 
na konkrétní pomůcku ani odborní pracovníci neměli jednotnou specifikaci, z níž 
by mohli vycházet. 
 
V předchozích kapitolách byl v této souvislosti popsán proces modelu příspěvku 
na péči jako podporovaného modelu pro pořízení těchto pomůcek. 
 

Co jsou zvláštní pomůcky a asistivní technologie 
Zvláštní pomůcky jsou zařízení a prostředky, které mají v první řadě pomáhat 
kompenzovat omezení, která lidem způsobuje zdravotní postižení. Používá se 
také pojem “kompenzační pomůcky” či “inkluzní pomůcky”. 
 
Ve své podstatě se jedná o samostatně fungující zařízení (v případě asistivních 
technologií založené na moderních technických prostředcích či na výbavě 
zvláštním softwarem), která mohou osobě se zdravotním postižením 
kompenzovat omezení a účinně pomáhají zmírňovat určitou bariéru. 
 
Nejčastějším způsobem pořízení pomůcky je využití příspěvku na zvláštní 
pomůcku jako podporovaného modelu pro pořízení a využití zvláštní pomůcky 
(viz předchozí části dokumentu). 
 

Legislativní zakotvení zvláštních pomůcek 
Legislativní rámec pro zvláštní pomůcky a jejich podrobnosti určují zejména tyto 
dva předpisy: 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  
Zákon definuje dva druhy dávek pro osoby se zdravotním postižením, kde 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329
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jednou z dávek je dávka na pořízení zvláštní pomůcky. Definuje náležitosti 
nároku na dávky, podrobnosti řízení a souvislosti a také třeba oblast výpůjčky 
pomůcek. 
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení Zákona o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  
Prováděcí vyhláška k zákonu stanovuje podrobnosti související s dávkami 
(včetně příspěvku na zvláštní pomůcku) a hlavně ve své příloze stanovuje 
seznam zvláštních pomůcek. 
 
V rámci výše zmíněného zákona se řeší příspěvek na zvláštní pomůcku (§ 9 až 
12 zákona ) jako dávka určená na pořízení kompenzační a inkluzní pomůcky. 
Dle ustanovení § 9, odst. 1, má “nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 
osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké 
sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto 
příspěvku.” Dále zákon stanovuje některé podmínky pro nárok na tuto dávku 
(viz popis modelu pořízení a využití zvláštní pomůcky v tomto dokumentu). 
 
V příloze č. 1, k Vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je uveden 
seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce 
zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální 
retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. 
 

Specifikace jednotlivých současných pomůcek jako asistivních 
technologií 
Zde jsou uvedené podrobné specifikace a metapopisy jednotlivých zvláštních 
pomůcek uvedených v příloze vyhlášky, které lze charakterizovat jako asistivní 
technologie. Tato část je publikována také ve formě otevřených dat. 
 

Speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená 
klávesnice, myš, speciální programové vybavení 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Technické a elektronické pomůcky (hardwarové periferie či softwarové 
vybavení) využívané osobami s pohybovým postižením umožňující jim práci s 
výpočetní a komunikační technikou. Jako hardwarové periferie slouží například 
různé druhy spínačů, které reagují na jakýkoliv pohyb, kterého je osoba 
schopna (pohyb víčka, či hlavy; pohled očí; fouknutí vzduchu do trubičky; 
ergonomicky upravené počítačové komponenty – myš, klávesnice, taktilní 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#p9
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#p9
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monitor, ochranný kryt nebo ochranná fólie klávesnice atd.). Jako softwarové 
prostředky například umožňující ovládání techniky pomocí expanze zkratek 
předvídáním slov (po zadání prvních písmen), vybavení pro možnost hlasového 
ovládání počítače a zpracovávání mluveného slova do podoby textu, ovládání 
techniky jiným způsobem (očními pohyby apod.). 
 
Pomůcka je určena pro osoby s pohybovým postižením. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Ergonomicky upravené alternativy respektují omezené možnosti úchopu u 
těchto osob (např. vertikální polohu ruky při práci umožňuje myš ErgoMice); 
trackball nahrazuje pohyb myši po stole pouhým otočením kuličky na jednom 
místě; u osob s tremorem a dyskinetickými pohyby je využívána Quillmouse, 
která fixuje polohu ruky při práci; osoby se svalovými dystrofiemi, amputací a 
těžkými formami centrálních obrn využívají IntegraMouse – ústy ovládanou 
myš, která prostřednictvím nádechu a výdechu přes náustek funkčně nahrazuje 
myš; používají se také různě upravené klávesnice (velkoplošné klávesnice se 
speciálními spínači, různé chrániče klávesnice zabraňující náhodnému stisku 
okolních kláves apod.); mezi tyto pomůcky patří i software umožňující hlasové 
ovládání počítače (JetMouse, MyVoice) či zpracování mluveného slova a jeho 
převod do textu (MegaWord apod.); využívají se také zvláštní formy ovládání 
počítače (mrkání, pohyb jazykem nebo např. systém Tobii, který slouží pro 
ovládání počítače a k němu připojených zařízení pohledem očí apod.). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Osoby s pohybovým postižením pomocí tohoto speciálního vybavení jsou 
schopny ovládat jinak běžnou počítačovou a komunikační techniku. Umožňují 
osobám s pohybovým postižením rozšířit možnosti komunikace, vzdělávání a 
pracovního uplatnění pomocí speciálně upravené počítačové techniky, která 
reaguje na jejich individuální funkční zvláštnosti a v souvislosti s ovládáním a 
využíváním techniky kompenzuje jejich omezení v možnostech samostatného 
využívání. 
 

Kalkulátor s hlasovým výstupem 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Elektronické kalkulátory speciálně uzpůsobené pro práci nevidomých a těžce 
zrakově postižených osob. Kromě standardního displeje mají i vestavěný 
hlasový výstup a dají se tedy využívat i bez zraku. 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením. 
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Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Umožňuje i osobám nevidomým či těžce zrakově postiženým využívat běžné i 
nadstandardní funkce kalkulátoru a zajišťuje jim tím základní matematické 
úkony potřebné jak v běžném životě, tak i ve specifických oblastech uplatnění, 
zejména při vzdělávání. 
 

Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Elektronická pomůcka založená na kombinaci hardwarových prostředků a 
speciálního softwarového vybavení umožňujícího zpracovávat obrazové 
informace a převádět text do zpracovatelné strojově čitelné podoby. Skládá se z 
hardwarových prostředků (např. kamery, skeneru, podobného zařízení pro 
načítání obrazů), které jsou součástí pomůcky a ze softwarového vybavení 
(programu umožňujícího zpracování obrazu, programu pro optické 
rozpoznávání znaků a převod textu do strojově čitelné podoby apod.). 
Umožňuje zpracování tištěného textu a obrazu prostřednictvím jeho sejmutí a 
převodu do strojově čitelné podoby, se kterou může uživatel dále pracovat, a to 
například jeho čtení pomocí umělého hlasového výstupu, zvláštní grafickou 
úpravou na zobrazovacím zařízení či dalším zpracováním ve formě klasického 
textu. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Počítač vybavený skenerem či jiným obdobným zařízením na snímání obrazu a 
zvláštním programem pro převod do formy strojově čitelného textu (OCR) v 
kombinaci s umělým hlasovým výstupem či jinou formou prezentace textu 
vhodnou pro osobu se zrakovým postižením; může být ve formě počítače či 
jiného počítačového zařízení (tablet, mobilní telefon) a skeneru a zvláštních 
programů (FineReader, X-Reader, OCRMaster, umělý hlasový výstup a 
odečítač obrazovky apod.) nebo ve formě speciálního jednoúčelového 
hardwarového zařízení určeného ke čtení tištěných textů umělým hlasem 
(ClearReader, Auto-Lektor, Sunrise atd.). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Umožňuje osobám s těžkým zrakovým postižením (většinou úplně či prakticky 
nevidomým) samostatně pracovat s tištěným textem formou jeho převodu do 
strojově čitelného textu a čtením umělým hlasem či jinými způsoby. Posiluje ve 
značné míře samostatnost a uplatnitelnost těchto osob v běžném životě, neboť 
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ve většině případů nepotřebují asistenci dalších osob při čtení tištěného textu a 
jeho vnímání a práci s ním. Využití této pomůcky má tímto pozitivní dopad na 
oblast pracovního uplatnění, vzdělávání, kulturně-společenského uplatnění a v 
neposlední řadě i na oblast uplatňování práv a oprávněných zájmů při jednání s 
úřady a využívání veřejné správy a veřejných služeb. 
 

Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem 
nebo braillským displejem 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským 
displejem je univerzální pomůcka pro přijímání, zpracování a uchování 
informací v digitální podobě, které mohou být čteny hlasovým výstupem, nebo 
zobrazeny v potřebném zvětšení a kontrastu a v případě připojení braillského 
displeje zobrazeny v bodovém písmu. Je to elektronická pomůcka založená na 
počítačové technice vybavená hardwarovými a softwarovými prostředky pro 
práci s textovými informacemi (popř. dalšími druhy informací). Například se 
jedná o počítačovou techniku (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon) 
vybavenou speciálním softwarem (odečítač obrazovky, umělý hlasový výstup, 
zvětšovací program) či hardwarem (braillský řádek). Případně se jedná o 
speciální jednoúčelové zařízení (JIM, EasyLink PDA s braillskou klávesnicí a 
hlasovým či braillským výstupem). Pomůcka umožňuje uživateli pracovat s 
běžnými textovými informacemi (práce s textem, využívání obsahu na internetu 
apod.) a také plní funkci osobní agendy (kalendář, kontakty, úkoly apod.). 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Speciální zápisník/organizér pro nevidomé (EasyLink s PDA, Gin apod.); 
notebook, tablet či mobilní telefon vybavený odečítačem obrazovky či 
zvětšovacím softwarem nebo braillským řádkem 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Uživatel této pomůcky může sám bez asistence třetích osob získávat, 
uchovávat a dále zpracovávat zejména textové (ale nejen textové) informace. 
Příkladů využití k pozitivnímu dopadu je mnoho – od schopnosti samostatně si 
vést agendu (včetně diáře, kontaktů a úkolů), až po schopnost samostatně 
vyhledávat a pracovat s nejrůznějšími informacemi. Obrovský dopad má tato 
pomůcka v pracovním uplatnění, při vzdělávání, při jednání (nejen) s veřejnou 
správou a vlastně ve všech aspektech lidského života. Tato kategorie pomůcek 
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v podstatě nevidomému či jinak těžce zrakově postiženému člověku nahrazuje 
tužku a papír. 
 

Speciální programové vybavení pro zrakově postižené 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Specializovaný software pro výpočetní techniku (tedy nejen počítače, ale i 
tablety, mobily, PDA zařízení apod.), který i osobám se zrakovým postižením 
umožňuje pracovat s touto technikou. Většinou se jedná o odečítač obrazovky s 
hlasovým výstupem, o speciální zvětšovací software či o jejich funkční 
kombinaci. 
 
Pomůcka je určena pro obecně osoby se zrakovým postižením.    
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Odečítače obrazovky (Jaws, NVDA, Orca, Festival Screenreader, SuperNova), 
speciální zvětšovací software (Magic, Zoomtext, Lupa apod.), aplikace pro 
speciální účely opatřené funkcemi pro zrakově postižené (CIT Reader, TTS, 
MegaWord apod.) či umělý hlasový výstup (SAPI hlasy pro Windows, hlasové 
výstupy pro další platformy jako je Linux, iOS, Android apod.) 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Díky tomuto software mohou osoby zcela nevidomé či těžce zrakově postižené 
využívat jinak běžnou výpočetní a komunikační techniku (od mobilního telefonu 
až po počítač). Mohou tak provádět takřka veškeré činnosti, jako osoby bez 
zrakového postižení. 

Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Elektronická pomůcka, která samostatně nebo jako komponenta v součinnosti s 
jinými částmi uceleného systému, dopomáhá uživateli v orientaci a navigaci v 
prostoru. V závislosti na specifikaci též může sama nebo v součinnosti s jiným 
uceleným systémem upozorňovat na překážky zvukově nebo vibračně, 
případně i jiným způsobem signalizovat překážky či body zájmu, které má daná 
osoba před sebou, popřípadě udávat trasu a směr pohybu. Pomůcka může být 
navázána na poskytovanou distanční službu, ale předpokladem je alespoň 
samostatná základní funkčnost. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
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Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Ultrazvukové brýle (Iglass, SuperGlass); zařízení varující před překážkou 
zvukem či vibrací, zařízení informující uživatele o intenzitě okolního světla a 
velikosti okolního prostoru; speciální přístroje pro GPS navigaci; programové 
vybavení umožňující navigaci (buď formou GPS jako je LoadStone, Google 
maps, Away, OVI maps, NotNav, DotWalker apod. – či softwarové prostředky 
pro orientaci v prostoru jako je VizNav, SeeingWithSound, The vOICE apod.), 
které je součástí mobilního telefonu či tabletu; dále specializovaná zařízení pro 
identifikaci lokace v prostoru založená na RFID rádiové technologii upozorňující 
nevidomého, že se blíží k objektu či ho navigující k objektu; vysílačky pro 
nevidomé (VPN) umožňující komplexní pomoc při orientaci a navigaci; 
akustické orientační majáky a zařízení pro jejich dálkové ovládání. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Tato pomůcka (buď samostatně či v kombinaci s poskytovanou službou) 
umožňuje do jisté míry samostatnou navigaci, orientaci v prostoru a samostatný 
pohyb osob se zrakovým postižením či s kombinovaným postižením zraku a 
sluchu. Díky ní mohou tyto osoby zvládat alespoň v určitém rozsahu 
samostatné cestování a pohyb v prostředí, orientaci v budovách a ve vnitřních 
prostorách a navigaci v určitém území. Tím se zvyšuje do značné míry jejich 
samostatnost při pohybu a orientaci. 

Elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a 
hluchoslepé 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Telekomunikační zařízení (či jeho komponenta) umožňující samostatnou 
elektronickou komunikaci osobám se zrakovým či kombinovaným postižením. V 
naprosté většině se jedná o koncová zařízení (telefon, mobilní telefon, tablet s 
možností telefonovat apod.), která jsou přizpůsobena pro kompenzaci 
zrakového či kombinovaného postižení zraku a sluchu a mohou být opatřena 
hlasovým nebo hmatovým výstupem umožňujícím ovládání elektronické 
pomůcky. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Mobilní telefon (nebo jiné obdobné zařízení) vybavený speciálním software a 
hlasovým výstupem (často na platformě iOS či Android) či dodávaný s 
kapesním braillským řádkem; samostatná dodávka programového vybavení pro 
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standardní mobilní telefon či tablet umožňující práci osoby se zrakovým 
postižením (odečítač, hlasový výstup, zvětšovací software); speciální telefony 
pro nevidomé (Maxcom, Interbell). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Tato pomůcka umožňuje samostatnou hlasovou i datovou komunikaci osoby se 
zrakovým či kombinovaným postižením. Tím se velkým způsobem zvyšuje 
samostatnost takové osoby a její uplatnění v mnoha aspektech lidského života. 
Moderní telefony a komunikační přístroje navíc poskytují i mnoho dalších 
funkcionalit a možností, které může uživatel vhodným způsobem v určitém 
rozsahu využívat. 

Indikátor barev pro nevidomé 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Speciální přístroj umožňující rozpoznat barvu a její odstín a intenzitu a barvu 
světla. V nejnovější generaci také umožňuje do jisté míry rozpoznat vzory a 
barevná schémata. Nebo součást programového vybavení (pro mobilní telefon 
či tablet). 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Rozpoznávače barev (Colorino, Colortest). Programy pro mobilní zařízení 
umožňující rozpoznat barvu (CRS, různé aplikace pro Android a iOS) či 
dokonce vzor a barevná schémata (proužky, kárované vzory, kostičky, barevné 
přechody apod.). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Díky této specifické pomůcce může osoba s vážným zrakovým postižením do 
určité míry samostatně rozpoznat základní barvy, vzory a schémata. To zvyšuje 
její samostatnost a sebeobsluhu při zajištění každodenních činností – např. při 
oblékání, práci s různými předměty a při přípravě jídla apod. 
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Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým 
výstupem 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Technické či elektronické pomůcky umožňující měřit fyzikální veličiny vybavené 
signalizací naměřeného výsledku pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, 
včetně čidel připojitelných k jiným zařízením. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Dávkovače potravin nebo tekutin, indikátory hladiny, indikátor světla, kuchyňská 
váha s hlasovým výstupem, kuchyňská odměrka s hlasovým výstupem, 
zdravotnické měřicí přístroje s hlasovým výstupem (teploměry, měřiče tlaku, 
měřiče oxidace apod.), přístroje měřicí vzdálenost a směr, kompasy s hlasovým 
výstupem, metry s hlasovým či hmatovým výstupem a další. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Používání těchto pomůcek zvyšuje samostatnost a sebeobsluhu při zajištění 
každodenních potřeb v domácnosti a umožňuje i mimo ni jejich větší 
samostatnost. 
 

Braillský displej pro nevidomé 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Speciální zařízení zobrazující hmatový výstup v bodovém písmu. Zařízení je 
samostatnou komponentou počítačové techniky (počítač, notebook, tablet, 
mobilní telefon, PDA apod.). 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Braillské řádky a kapesní braillské zobrazovače. 
 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 77 (celkem 104) 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Pomocí tohoto speciálního zařízení mohou osoby se zrakovým a 
kombinovaným postižením zobrazovat výstup z počítače či jiného obdobného 
zařízení hmatovým výstupem a číst je ve slepeckém bodovém písmu. 

Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Tiskárna umožňující tisk slepeckého bodového písma a texto-bodové základní 
grafiky na papír. Tiskárna umožňující na tepelném aktivačním základě tisk 
reliéfní grafiky a reliéfního písma na speciální papíry, folie a povrchy. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Tiskárny bodového písma; fusery – zařízení pro tepelně-aktivační tisk na folie či 
speciální povrchy; speciální reliéfní tiskárna. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Pomocí této speciální tiskárny mohou osoby se zrakovým postižením tisknout 
(a následně i číst) psaný text ve slepeckém bodovém písmu. Pomocí reliéfních 
tiskáren lze tisknout hmatově vnímatelnou základní grafiku, nákresy i texty a 
osoba se zrakovým postižením je pak může vnímat hmatem. Posiluje se tak 
využitelnost a samostatnost v mnoha oblastech každodenního života, neboť 
dochází ke zvýšení možností práce s textem, ale i k posilování obrazotvornosti, 
schopnosti v omezené míře číst a vnímat grafické nákresy, mapy a 
zjednodušenou grafiku. 
 

Hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Speciální pomůcka umožňující identifikaci, rozpoznávání a vyhledání předmětu 
s pomocí jeho označení a přiřazení určitého hlasového či zvukového popisu. 
Většinou se využívá označení formou čárového kódu či čipu. Pomůcka pak 
slouží jako čtečka a přehraje daný hlasový či zvukový soubor. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
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Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Čtečka hlasových etiket, Sherlock, Auto-Lektor, PenFriend, čtečka čárkových 
kódů s hlasovým výstupem. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Umožňuje samostatnou manipulaci s vybranými předměty a do jisté míry i 
zvyšuje administrativní samostatnost osoby se zrakovým postižením. 

Diktafon 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Speciálně uzpůsobený diktafon pro používání osobami se zdravotním 
postižením, či klasický elektronický diktafon s přídavným softwarovým 
vybavením firmware. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Ozvučené diktafony (Eltrinex, Olympus), speciálně uzpůsobené diktafony 
(Panasonic). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Díky diktafonu uzpůsobenému k využívání těmito osobami mohou tyto osoby 
zaznamenávat mluvené slovo pro pozdější zpracování (přednášky, schůzky, 
jednání) a mohou s jeho pomocí za asistence dalších osob zpracovávat a 
využívat informace jinak výhradně zrakové (načítání textů, popis obrázků 
apod.). 
 

Kamerová zvětšovací lupa 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Pomůcka sestávající z kamerového systému a zobrazovacího zařízení 
(monitoru) umožňující snímání obrazové předlohy v reálném čase a její 
zvětšení či úpravu zobrazení (inverzi barev, barevný posun, přetónování, 
zvýraznění vodítek apod.). Pomůcka funguje samostatně, ale většinou ji lze 
propojit s počítačovou technikou (počítač, notebook, tablet). 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 79 (celkem 104) 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Lupa kamerová ZoomaxSnow, Lupa Looky TV plus, lupa nepřenosná stolní 
CLEARVIEW, PRISMA, PRISMA OPTi, ClearNote USB a ClearNote+, 
přenosné lupy k monitoru/PCTViColor, TViOPTi, Color Mouse USB/TV ručně 
vedené přenosné lupy, Fusion. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Tato pomůcka umožňuje osobám se zrakovým postižením do jisté míry 
samostatně číst a vnímat tištěný text, neboť jim ho uzpůsobuje jejich zrakovým 
schopnostem. Umožňuje také vnímání grafických předloh. Tím se do značné 
míry posiluje soběstačnost a samostatnost při čtení, psaní a vnímání grafiky, a 
to zejména pro slabozraké osoby. 

Digitální zvětšovací lupa 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Elektronická pomůcka funkčně podobná kamerové zvětšovací lupě, avšak 
pracující plně v digitálním režimu. Jak snímání obrazu, tak jeho úpravy a 
zobrazování jsou plně digitální. Zařízení umožňuje s digitálním obrazem dále 
pracovat (možno obohatit o převod rozpoznáváním znaků, o ukládání 
digitálního obrazu, dodatečné obrazové úpravy apod.). 
 
Pomůcka je určena pro osoby se zrakovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Digitální lupy (MAXLUPE, miniMAX, MANO, Maggie, LOOKY+, COMPACT+ A 
COMPACT mini), přenosné digitální lupy. Je možné realizovat i dostatečně 
vybaveným počítačovým zařízením (tablet či telefon vybavený kamerou a 
zvláštním softwarem). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Tato pomůcka umožňuje osobám se zrakovým postižením do jisté míry 
samostatně číst a vnímat tištěný text, neboť jim ho uzpůsobuje jejich zrakovým 
schopnostem. Umožňuje také vnímání grafických předloh. Tím se do značné 
míry posiluje soběstačnost a samostatnost při čtení, psaní a vnímání grafiky, a 
to zejména pro slabozraké osoby. 
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Signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, 
včetně instalace 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Elektronická pomůcka umožňující signalizaci zvonění bytového nebo 
domovního zvonku pomocí světla (světelných záblesků), případně hmatu 
(vibrace, ventilátory), včetně jeho instalace. Systém k instalaci do světelného 
rozvodu je zařízení, které po stisknutí dveřního tlačítka rozsvěcuje a zhasíná 
běžná stropní světla. U systému s vysílačkou je ke zvonkovému tlačítku 
namontována malá rádiová vysílačka, která po stisknutí tlačítka začne vysílat 
radiový signál, který zachytí přijímač ve speciálním svítidle, jež světlo aktivuje, a 
to bliká. Svítidel s přijímačem musí být tolik, kolik je místností. Systém s 
propojením elektrorozvodnou sítí je podobný jako systém s vysílačkou. Vibrační 
zvonek může signál zvonění rovněž přenášet bezdrátově s tím, že samotný 
vibrační modul může být nošen např. v kapse. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Světelné signalizace HGT; další různá zařízení signalizující obrazem či vibrací 
místo zvukem; světlo u domovního či bytového zvonku (Belkin, Bee, 
Panasonic); inteligentní zvonky. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Signalizační zařízení využívající funkcí ostatních zachovaných smyslů (zraku, 
hmatu) umožňují osobě se sluchovým, případně s přidruženým zrakovým 
postižením sebeobsluhu a samostatnost v domácím prostředí – vnímat zvuk 
bytového nebo domovního zvonku. 
 

Signalizace pláče dítěte, včetně instalace 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Elektronická pomůcka, která se umístí do blízkosti postýlky dítěte, a která 
pomocí mikrofonu zachycuje pláč dítěte, jež následně přenáší do přijímače, 
který aktivuje světlo nebo foto výbojku, případně vibrační zařízení umístěné v 
jiné místnosti či místnostech, včetně instalace. Může být realizováno také 
softwarem do komunikačních zařízení (inteligentní chůvička). 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 81 (celkem 104) 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Světelná či vibrační chůvička (HGT, Bee); software pro řízení chůvičky v rámci 
inteligentní domácnosti; elektronická chůvička propojená s mobilním telefonem 
či tabletem. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Díky této pomůcce mohou rodiče se sluchovým postižením samostatně pečovat 
o dítě i s prevencí a řešením stavů, kdy dítě potřebuje pomoc či péči rodičů. 
Slouží jako klasická chůvička, ale je uzpůsobena pro sluchově postižené tím, že 
je jim varovný signál zprostředkováván jinými smysly. 

Speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, 
programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci 
sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
 
Speciální software umožňující různými formami zejména osobám se sluchovým 
postižením nácvik a rozvoj komunikačních schopností mluvením, znakovým 
jazykem či jiným způsobem a komunikačním systémem pro tyto osoby. 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Software pro nácvik (Mentio, Fono). Další software pro zlepšování schopností a 
nácvik komunikačních systémů pro sluchově postižené (Pict, DeafLang, CTK 
apod.). 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Díky této pomůcce se zvyšuje samostatnost a lze rozvíjet schopnost 
komunikovat u osob se sluchovým postižením. 
 

Individuální indukční smyčka 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Individuální indukční smyčka mění analogový elektrický signál na 
elektromagnetické pole, které je individuálním sluchadlem pomocí indukčního 
snímače zachycováno kdekoliv uvnitř celé plochy, kterou je smyčka ovinuta. 
Indukční smyčky lze zakoupit jako kompaktní (hotové), které obsahují mikrofon, 
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zesilovače a cívky s indukčním drátem, případně je vyrobit na míru konkrétní 
místnosti a uživatelům – individuální indukční smyčky (uživatelé je nosí 
přehozené kolem krku a signál do nich přijímají pomocí bezdrátového zařízení – 
pojítka). Pojítko zkvalitňuje poslech a je tvořeno dvěma základními jednotkami – 
vysílačem a přijímačem. Vysílačka je obvykle umístěna za opaskem nebo v 
kapse mluvčího a je doplněna mikrofonem připnutým např. ke klopě, vázance 
nebo svetru tak, aby byl co nejblíže ústům mluvčího. Přijímač mívá osoba se 
sluchovým postižením umístěn někde na oblečení a je doplněn sluchátky, 
případně malou indukční smyčkou přehozenou kolem krku. Ke spojení je 
možno využít infračerveného záření (INFRA ROT pojítka) nebo rádiového 
vysílání (FM pojítka). Pojítka na principu infračerveného záření jsou schopna 
přenášet signál v rámci jedné místnosti a vyžadují přímou viditelnost mezi 
vysílačkou a přijímačem (nesmí být v kapse). Pojítka využívající rádiové 
vysílání mají rozsah i přes stěny místnosti a mohou fungovat v celé budově. V 
tomto případě je nutné naladit všechna pojítka v objektu na takové frekvence, 
aby nedocházelo k jejich vzájemnému rušení. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Indukční smyčky, pojítka. 
Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Fakticky snižuje informační a sociální a komunikační bariéry osob se sluchovým 
a kombinovaným postižením vedoucích k sociálnímu začleňování s tím, že 
záleží na umístění (ve veřejných prostorech apod.) a jejich funkčnosti. 
 

Zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Jedná se o samostatně funkční zařízení pro příjem audiovizuálních děl, a to 
dnes již prakticky výhradně v digitální podobě. Je založené na technickém 
zařízení schopném přijímat digitální televizní a kombinovaný signál a schopném 
reprodukovat vysílání a digitální výstup v podobě vhodné pro osoby se 
sluchovým postižením. 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
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Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Speciální zařízení pro příjem televizního signálu (televize a set top boxy se 
specifickým programovým vybavením), zařízení pro úpravu výstupu signálu 
(zesilovač, úprava zvuku apod.). 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
Tato pomůcka snižuje informační a sociální bariéru u osob se sluchovým 
postižením, neboť jim zajišťuje přístup k audiovizuálnímu vysílání, včetně 
vysílání splňujícího veřejnou službu. 

Signalizace telefonního zvonění 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Zařízení signalizující světlem či jiným vnímatelným způsobem zvonění telefonu 
(ať telefonu v pevné či VOIP/SIP síti, tak mobilního telefonu či 
telekomunikačního zařízení). 
 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 
 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
 
Různá signalizační zařízení k telefonu, či telefonní a komunikační přístroje 
vybavené takovou signalizací. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
 
Osoba se sluchovým postižením díky tomuto zařízení může částečně využívat 
telefon a telekomunikační zařízení, dle míry svých individuálních schopností 
hlasové a elektronické komunikace. 
 

Telefonní zesilovač 
Popis pomůcky a její funkčnosti 
Telefon či komunikační zařízení umožňující úpravu zvuku tak, aby mohl být 
vnímán osobou se sluchovým postižením, kupříkladu formou indukčního 
snímače s využitím pojítka či naslouchátka či výraznou úpravou hlasitosti a 
frekvenčního rozsahu zvuku. 
 
Pomůcka je určena pro osoby se sluchovým postižením a osoby s 
kombinovaným postižením zraku a sluchu. 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 84 (celkem 104) 

Příklady konkrétních pomůcek v této skupině 
Speciální telefony a komunikační zařízení. 
 

Pozitivní dopad využívání pomůcky na uživatele 
 
Umožňuje zvýšení samostatnosti při komunikaci osobám se sluchovým a 
kombinovaným postižením. 

Zhodnocení rozsahu zvláštních pomůcek 
Při hodnocení současného rozsahu poskytování zvláštních pomůcek, jak jsou 
definovány příslušnou přílohou k vyhlášce, jsme vycházeli jednak z historických 
vazeb tvorby seznamu kompenzačních pomůcek a také z praxe a na druhé 
straně jsme zohledňovali také rostoucí tempo vývoje možností moderních 
technologií, jež dnes v daleko větší míře mohou ve svém základním provedení 
sloužit jako kompenzační a inkluzní pomůcky. 
Při samotném vyhodnocování jsme konstatovali následujícím premisy: 

1) Samotný rámec poskytování zvláštních pomůcek je správný a splňuje 
základní cíle. 

2) Dosud nebyla zpracována či aktualizována funkční specifikace 
jednotlivých zvláštních pomůcek. To je napravováno právě v této kapitole 
dokumentu zpracováním funkčního popisu včetně uvedení příkladů a 
pozitivního dopadu na uživatele u těch pomůcek, jež jsou 
charakterizovány jako asistivní technologie. Zde nastíněný princip může 
být pak využit pro vytvoření podobného metapopisu i pro ty pomůcky, jež 
vyhláška definuje, ale jež nejsou asistivními technologiemi. 

3) Některé pomůcky charakterizované jako zvláštní pomůcky mají z 
dnešního technologického pohledu již zastaralý název a výchozí popis. 
Kupříkladu již nelze omezovat využívání zvláštních pomůcek u komponent 
(hardwarových a softwarových) pouze na “osobní počítače”, neboť tato 
kategorie již dnes neexistuje, a protože jejich využití je přinejmenším 
srovnatelné i v dalších zařízeních výpočetní techniky, jako jsou přenosné 
počítače, notebooky, tablety anebo dokonce i chytré telefony nových 
generací. Tento problém, pokud má být řešen, lze vyřešit částečnou 
aktualizací názvů a popisů zvláštních pomůcek uvedených v příloze. 
Takové změny navrhujeme v příloze dva k tomuto dokumentu. 

4) V řadě případů si ani odborní pracovníci nedokážou pod specifikací 
konkrétní zvláštní pomůcky uvedené v příloze představit konkrétní 
zařízení a zejména také opravdový možný pozitivní dopad na jeho 
uživatele. Tento problém se také řeší výše uvedeným metapopisem ke 
každé pomůcce, jež je charakterizována jako asistivní technologie, a to 
tím, že u každé pomůcky je uveden seznam konkrétních příkladů a také 
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podrobnější uvedení pozitivního dopadu využívání této zvláštní pomůcky 
osobou se zdravotním postižením. 

5)  V současném přílohou definovaném seznamu zvláštních pomůcek chybí 
některé kompenzační a inkluzní pomůcky, které by rozšířily a obohatily 
základní rámec možností kompenzace omezení způsobeného zdravotním 
postižením a které v tuto chvíli nejsou příliš systémově podporovány. I 
tento problém se částečně řeší možností návrhu nových specifikací 
zvláštních pomůcek do přílohy vyhlášky. Tyto nové návrhy jsou včetně 
konkrétních příkladů již existujících technických prostředků a pomůcek a 
včetně úplného vypracování metapopisu do specifikace součástí přílohy č. 
2 k tomuto dokumentu. 

6) Je otázkou, zda je rozsah podpory pořízení zvláštní pomůcky pro určité 
skupiny osob se zdravotním postižením dostatečný. To znamená, že by 
například bylo s využitím moderních technologií možné daleko více 
kompenzovat určité typy omezení způsobené zejména sluchovým, 
duševním a mentálním postižením. Lze realizovat posílením možnosti 
pořídit zvláštní pomůcku také pro uživatele s tímto handicapem, avšak na 
druhou stranu je třeba upozornit na pravděpodobně neobejitelnou nutnou 
změnu legislativního rámce přímou novelizací příslušného zákona o 
poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, což není 
jednoduché. Určité obecné návrhy jsou součástí návrhu uvedených v 
příloze č. 2 k tomuto dokumentu. 

7) Ukazuje se, že i díky možnostem jednotlivých technologických a 
technických zařízení (zejména v oblasti mobilních telefonů a přenosných 
počítačů a nositelné techniky) se v jednom zařízení kombinuje funkce více 
zvláštních pomůcek. Tento princip je sice technologickou realitou, ale 
legislativní a procesní rámec poskytování zvláštních pomůcek na něj 
dosud není připraven (kombinace více pomůcek slučováním příspěvku na 
jediné zařízení sloučením ceny apod.). 

Specifikace zdravotnických prostředků jako pomůcek 
Se zdravotnickými prostředky je to složitější. Jak je popsáno v kapitole 4.2 
tohoto dokumentu, je systém klasifikace zdravotnických prostředků velice 
nevhodný, a tak se nedá určit, co ze zdravotnického prostředku je a co není 
asistivní technologií. V této stručnější kapitole tedy pouze uvádíme známé a 
jednoznačné příklady a věnujeme se opakování základních nedostatků 
klasifikace. 
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Obecné příklady zdravotnických prostředků, jež jsou 
asistivními technologiemi 
Zde jsou uvedeny jen některé základní příklady těch zdravotnických prostředků, 
které jsou z principu asistivní technologií a které slouží osobám se zdravotním 
postižením: 
 

Zdravotnické prostředky ortopedicko protetické 
protézy horních končetin – myoelektrické, 
protézy dolních končetin – bionický kloub. 
 

Zdravotnické prostředky pro diabetické pacienty 
glukometry, 
glukometry s hlasovým výstupem, 
přístroje pro kontinuální měření glukózy. 
 

Zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility 
elektrické vozíky – převážně interiérové, základní, 
elektrické vozíky – převážně interiérové, variabilní, 
elektrické vozíky – exteriérové, variabilní, 
elektrické vozíky – exteriérové, s elektrickým polohováním a anatomickým 
sedem 
elektrické vozíky – exteriérové, speciální, vertikalizační, 
elektrická polohovací lůžka. 
vanové zvedáky – elektrické (není ZP, ale kompenzační pomůcka, přes to 
historicky hrazeno ze zdravotního pojištění). 
 

Zdravotnické prostředky sluchově postižené pacienty 
sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální a binaurální korekci, 
sluchadla na kostní vedení, 
zevní části implantabilního systému kostního sluchadla, 
řečové procesory (zevní část kochleárního implantátu). 
 

Zdravotnické prostředky pro zrakově postižené pacienty 
lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé, 
indikátory světla a hladiny. 
 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 87 (celkem 104) 

Zdravotnické prostředky respirační a inhalační 
inhalátory – nízko a vysoce výkonné, 
koncentrátory kyslíku – stacionární, mobilní, vysokoprůtokové, 
 

Zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku 
přístroje CPAP, 
přístroje BPAP, 
přístroje APAP, 
přístroje ABPAP. 
 

Zdravotnické prostředky pro odsávání z dýchacích cest 
odsávačky – elektrické. 
 

Zdravotnické prostředky k rehabilitaci hlasu a náhradní hlasové 
mechanismy* 
elektrolaryngy. 
 

Nedostatky současné klasifikace 
Poměrně obsáhlé zhodnocení systému klasifikace a pořizování a využívání 
zdravotnických prostředků, a to včetně těch, které jsou asistivními 
technologiemi, obsahuje kapitola tohoto dokumentu věnovaná zhodnocení 
zdravotnických prostředků. 
 
Jelikož klasifikace specifikace a konkrétní položky číselníků zdravotnických 
prostředků neumožňují jednoznačně určit, které z nich jsou asistivními 
technologiemi a které z těchto prostředků jako asistivní technologie mohou 
primárně sloužit pro kompenzaci a pomoc osobám se zdravotním postižením, 
nelze v tuto chvíli objektivně zhodnotit, zda rámec zdravotnických prostředků 
jako asistivních technologií určených těmto osobám je dostatečný. Navíc se zde 
ukazuje, že některé prostředky, které jsou charakterizovány jako zdravotnické 
prostředky, jsou zároveň ovšem také charakterizovány jako zvláštní pomůcky 
(např. indikátory světla a hladiny pro osoby nevidomé, jež jsou v obou 
kategoriích) a některé prostředky nazývané “nějak” v rámci asistivních 
technologií mohou být funkčně shodné či velmi podobné a mohou být úplně 
jinak nazývány v jiném systému. 
 
Celkové zhodnocení tedy možné není, na druhou stranu již nyní lze konstatovat 
následující premisy: 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 88 (celkem 104) 

1) Protože neexistuje jednotná klasifikace a rozdělování zdravotnických 
prostředků, nelze jejich rozsah a dostatečnost objektivně zhodnotit. 

2) Některé přístroje a zařízení klasifikované jako asistivní technologie jsou 
obsaženy jak jako zdravotnické prostředky, tak také jako zvláštní 
kompenzační a inkluzní pomůcky. To nedává přílišnou jistotu uživatelům, 
jaký model podpory a pořízení mohou pro jejich pořízení v praxi využít – 
tedy zda se jedná o zdravotnické prostředky a jsou hrazeny z 
všeobecného zdravotního pojištění, či jsou hrazeny prostřednictvím dávky 
na pořízení zvláštní pomůcky. 

3) Veškeré dostupné seznamy zdravotnických prostředků uvádí pouze jejich 
specifikační název a není popsána funkční specifikace a účel. To tedy v 
praxi znamená, že nelze vytvořit jednotný metapopis využitelnosti těchto 
prostředků pro osoby se zdravotním postižením a často ani odborní 
pracovníci netuší, k čemu by konkrétní zdravotnický prostředek mohl 
danému uživateli sloužit. 

Výše uvedené zhodnocení a uvedení pouze některých bazálních příkladů 
zdravotnických prostředků ukazuje na potřebu opravdu reálně a systémově řešit 
klasifikaci zdravotnických prostředků a napravit problémy identifikované v 
samotném procesu zřizování, klasifikace a pořízení zdravotnických prostředků 
na národní úrovni. 
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6. Klíčové otázky k efektivitě využívání pomůcek a 
asistivních technologií pro OZP 

Při realizaci analytických prací na této části výstupu aktivity jsme narazili na 
několik základních otázek, které není úplně ve všech případech nutné definovat 
vyloženě jako problémy a které tedy nejsou zahrnuty do přílohy č. 1 s 
identifikovanými problematickými okruhy. Přesto by tyto základní otázky měly 
být položeny, i když tento dokument ani tato kapitola si nekladou za cíl nalézt 
na ně odpovědi. Odpovědi by se měly hledat v budoucích aktivitách a 
projektech zaměřených na oblast asistivních technologií jako takovou a také 
zaměřených na oblast rozvoje kompenzačních a inkluzních pomůcek pro osoby 
se zdravotním postižením. 

Vnímání pomůcek ze strany uživatelů 
Všeobecným cílem pomůcek je zajištění či zprostředkování odpovídající kvality 
života a kompenzace určitého znevýhodňujícího aspektu cílové osoby 
(uživatele). Prioritním zájmem uživatele by tak v ideálním případě mělo být 
zlepšení momentálního či dlouhodobého stavu, ve kterém se tato osoba 
nachází. 
 
Pomůcka je jako technický prostředek ze strany uživatelů vnímána různě. 
Někteří uživatelé (byť zcela anonymně) přiznávají, že o pomůcku žádají, aniž by 
byli schopni definovat konkrétní potřebu využívání jejích funkcionalit a žádají 
tedy o pomůcku pro to, “aby to měli”. Pochopitelně je takových uživatelů 
naprostá menšina, ale pro to, abychom byli opravdu transparentní a spravedliví, 
si musíme i tuto věc přiznat. 
 
Řada osob se zdravotním postižením se pak potýká s problémem, kdy vlastně 
samy netuší, jaké jsou možnosti kompenzačních a inkluzních pomůcek a jak by 
jim tyto pomůcky mohly být využitelné v jejich praktickém životě. To je na jedné 
straně způsobeno zatím chybějícím popisem pomůcek s možnostmi využívání – 
respektive s uvedením pozitivních přínosů a dopadů na uživatele a s příklady 
praktického využití při každodenních činnostech a na druhé straně je to 
způsobeno také absencí nějaké hlubší systémové analýzy, zda je rozsah 
pomůcek dostatečný a zda jsme u všech pomůcek schopni vůbec veškeré 
potencionální pozitivní přínosy na určité skupiny uživatelů vydefinovat. To pak 
zapříčiňuje poměrně velkou nevědomost ze strany osob se zdravotním 
postižením a prohlubující se propast mezi možnostmi moderní technologie, 
která je již dnes opravdu k dispozici a možnostmi konkrétních kompenzačních a 
inkluzních pomůcek, jež jsou dnes na našem trhu či jež jsou potencionálně 
využitelné těmito osobami. To se zejména z dlouhodobého hlediska může 
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ukázat jako poměrně závažný problém, neboť technologie se stále vyvíjí a na 
druhou stranu se ale nedostatečně rychle vyvíjí informovanost těchto cílových 
skupin – a to i se zapojením různých organizací a občanských sdružení (resp. 
spolků). 
 
Zůstává tak základní otázkou, jakým způsobem vlastně jsou vnímány pomůcky 
jako prostředky pro inkluzi a prostředky pro pomoc při řešení každodenních i 
specifických problémů osob se zdravotním postižením. A také, zda na to 
nějakým způsobem je stát jako garant poskytování systému podpory pro 
pořízení a využívání pomůcek schopen reagovat. Samostatnou kapitolou je pak 
vnímání pomůcek, jež znamenají určitý technický prostředek pro využívání a 
realizaci nějaké související služby. Takovými příklady jsou třeba služby určené 
primárně pro osoby se sluchovým postižením či pro osoby s mentálním 
postižením (jak je uváděno na jiných místech tohoto dokumentu). 
 
Důležité ale je, že většina oslovených osob se zdravotním postižením, které 
jsou uživateli nějaké pomůcky (ať už té zahrnuté do seznamu podporovaných 
zvláštních pomůcek, či nějakého specifického technického prostředku, který 
sice v tuto chvíli stát nepodporuje jako zvláštní pomůcku, ale fakticky se o 
kompenzační či inkluzní pomůcku jedná) shodně tvrdí, že jim praktické 
využívání pomůcek jejich každodenní život velice usnadňuje. Záleží 
pochopitelně ale také na tom, jak složitá je pomůcka – respektive, jak složité je 
pro uživatele využívání veškerých jejích funkcionalit, a to včetně funkcionalit 
velice pokročilých. To je spjato také s nutností určitým způsobem sledovat vývoj 
technologií a vývoj související technických prostředků, které můžeme označit za 
asistivní technologie vhodné jako kompenzační a inkluzní pomůcky pro tuto 
cílovou skupinu. Také je třeba rozvíjet princip podpory těchto uživatelů a 
školení, a to jak v okamžiku výběru pomůcky včetně posuzování její vhodnosti, 
tak v okamžiku jejího dodání a specifické úpravy pro konkrétního uživatele, ale 
také po celou dobu využívání této pomůcky ze strany uživatele. 
 

Zvyšují pomůcky kvalitu života a jsou přínosem? 
Na první pohled by se mohlo zdát, že odpověď na tuto otázku je jednoznačně 
kladná. Ano, vhodně nasazené kompenzační a inkluzní pomůcky jsou 
jednoznačným přínosem pro zvyšování kvality života cílových osob, pro zvýšení 
jejich soběstačnosti a samostatnosti, a to včetně pravidelného procvičování a 
zlepšování osobních i specifických dovedností, pro zvýšení uplatnění těchto 
osob na pracovním trhu a pro zlepšení podmínek při výkonu zaměstnání, 
výkonu podnikání, ale také při realizaci osobních volnočasových aktivit a v 
dalších otázkách sebeuplatnění těchto osob ve společnosti. Situace ani u této 
otázky však není zcela jednoznačná a jednoduchá. Je totiž nutné vnímat 
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specifika určitých skupin osob se zdravotním postižením, která mnohdy v 
kombinaci s nedostatečným pokrytím podpory těchto uživatelů jako uživatelů 
asistivních technologií nepřinášejí jednoznačně pozitivní náhled na pozitivní 
přínosy využívání pomůcky. Takovým příkladem mohou být osoby s mentálním 
postižením, které si dlouhodobě stěžují na nedostatečný rozsah podpory 
poskytování zvláštních pomůcek, které by jim pomáhaly i v jejich každodenním 
životě, a to zejména při překonávání sociální a komunikační bariéry. To je 
problematické také proto, že dnes již související asistivní technologie a 
technické prostředky využitelné pro osoby s mentálním postižením existují, ale 
na národní úrovni neexistují kvalifikované principy podpory takových pomůcek 
(včetně jejich začlenění do seznamu zvláštních pomůcek stanovených 
související legislativou). 
 
Oslovené osoby se zdravotním postižením se vesměs shodují na 
jednoznačném pozitivním přínosu využívání kompenzačních a inkluzních 
pomůcek. Na druhou stranu ale zaznívají hlasy, které vnímají jako jeden z 
negativních aspektů zvyšující se složitost využívání kompenzačních pomůcek, 
a to zejména tam, kde jsou tyto pomůcky založeny na poskytování standardních 
hardwarových prostředků vybavených softwarovou nadstavbou či hardwarovým 
příslušenstvím. Takovým příkladem mohou být mobilní telefony využitelné pro 
osoby se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením spočívajícím v 
určitém omezení koordinace prstů a rukou. Tyto osoby se vesměs shodují na 
tom, že využití funkcionalit mobilního telefonu je pro ně jednoznačně přínosné, 
avšak stěžují si na neustálé „zesložiťování“ mobilních telefonů, a to včetně 
speciálních softwarových prostředků určených pro jejich ovládání. 
Zjednodušeně řečeno: nestačí pouze mobilní telefon, který je vybaven 
hlasovým výstupem, aby jej mohl využívat člověk s těžkým zrakovým 
postižením. Dostáváme se totiž do problému, kdy tito uživatelé narážejí na 
samé osobní bariéry schopnosti ovládat složitá zařízení a vzhledem k neustále 
se rozvíjejícímu trendu dotykových zařízení s velice složitými principy ovládání 
(včetně neustále vzrůstajících funkcionalit jednotlivých uživatelských rozhraní 
velice specifických pro každého konkrétního výrobce telefonu). Výrobci těchto 
zařízení se pak celosvětově mylně domnívají, že stačí takové zařízení vybavit 
základní asistivní technologií (například vybavení odečítačem obrazovky a 
příslušným umělým hlasovým výstupem komunikujícím umělým hlasem v 
daném jazyce uživatele) a tím zabrání technické bariéře ve využívání těchto 
zařízení osobami se zdravotním postižením. Naštěstí však na mezinárodní i 
národní úrovni existují poměrně zajímavé projekty (včetně těch hostovaných v 
ČR), které takovou technickou a uživatelskou bariéru vnímají jako negativum a 
snaží se ji odstranit. Takovými projekty jsou například speciální jednoduchá 
uživatelská rozhraní pro osoby s určitými specifickým postižením (například 
zjednodušené uživatelské prostředí využívající jednoduché principy ovládání i 
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na dotykovém zařízení a komunikující prostřednictvím umělého hlasového 
výstupu). 
 
Dalším aspektem posuzování vhodnosti a využitelnosti konkrétní pomůcky při 
řešení konkrétních situací v každodenním životě je také závislost na 
funkcionalitě pomůcky jako takové. To lze jednoduše demonstrovat na příkladu, 
kdy osoba se zdravotním postižením využívá nějaké digitální zařízení jako svůj 
osobní diář, záznamník, správce textů a informací a v neposlední řadě také 
prostředek pro udržování své osobní agendy a vyhledávání informací. Taková 
osoba se tak stává na takovém zařízení daleko závislejší, než je tomu u osob 
bez nějakého zdravotního omezení. Uveďme opět příklad souvisící s mobilním 
telefonem: Člověk bez zdravotního handicapu, u nějž dojde k nějakému 
závažnému poškození mobilního telefonu či k nějaké softwarové poruše, jej 
jednoduše vymění za stejný či novější model a po určité velice krátké době je 
schopen mobilní telefon s veškerým jeho funkcionalitami používat. U osoby se 
zdravotním postižením je to pochopitelně nepoměrně složitější, neboť je daleko 
více závislá na funkčnosti mobilního telefonu s veškerým jeho specifickými 
funkcemi uzpůsobenými právě pro konkrétní potřeby daného uživatele. U něj je 
pak nepoměrně složitější situace při poruše takového zařízení – a to ať už se 
jedná o samotnou softwarovou poruchu speciálního softwaru určeného pro 
osoby se zdravotním postižením, který umožňuje zjednodušené či specifické 
ovládání přístroje, či o hardwarovou poruchu znemožňující využívání zařízení 
jako takového. 
 
Roste tak závislost uživatelů se zdravotním postižením na příslušných 
technologiích a personalizovaných zařízeních, přičemž slovem personalizovaný 
v této věci myslíme uzpůsobení jinak běžného zařízení na hardwarové i 
softwarové úrovni potřebám konkrétního uživatele, ale také schopnosti 
konkrétního uživatele svoje zařízení ovládat. To těmto uživatelům neskutečně 
zjednodušuje život v případě, kdy je jejich zařízení plně funkční a kdy poskytuje 
veškeré pro uživatele nutné funkcionality. Ale tyto osoby se pak dostávají do 
velice složitých problémů v okamžiku, kdy jim takové zařízení selže, či kdy 
danou funkcionalitu není schopno poskytovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. To s 
sebou pak může přinášet kupříkladu ztrátu či omezení schopnosti komunikovat 
s okolím (neboť takový uživatel nemá dočasně přístup ke svým kontaktům 
včetně telefonních čísel a e-mailů), ale třeba dočasné omezení či dokonce 
znemožnění výkonu práce nefunkčností specifické asistivní technologie, s jejíž 
pomocí mohl konkrétní uživatel svoji práci v zaměstnání vykonávat. Na to se 
musí při určování priorit v oblasti podpory pořízení a využívání kompenzačních 
a asistivních pomůcek také myslet. 
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Správnost podpory pomůcek založených na standardních 
zařízeních 
V oblasti kompenzačních a inkluzních pomůcek založených na běžných 
technických zařízeních, jako jsou například počítače, notebooky, tablety či 
mobilní telefony, se v poslední době ukazuje jeden spíše filozofický a procesní 
problém – nebo spíše určitá skupina nedorozumění. Některé kompenzační a 
inkluzní pomůcky jsou totiž plně závislé na příslušném běžném zařízení. 
Například digitální zápisník pro nevidomé je ve své podstatě standardním 
přenosným počítačem, který je vybaven specializovaným softwarem 
umožňujícím nevidomému jeho ovládání a využívání jeho funkcionalit, a to ať 
už se týká funkcionalit primárně určených pro samotné zaznamenávání a 
zpracovávání informací, nebo i dalších funkcionalit, jež standardní přenosný 
počítač nabízí. Je pak samozřejmě otázkou, zda by součástí té samotné 
kompenzační pomůcky mělo být také hrazení standardního přenosného 
počítače. Zejména v minulosti se totiž objevovaly názory, že by se měla platit 
pouze rozdílová cena mezi standardním přenosným počítačem a mezi 
počítačem upraveným jako pomůcka digitálního zápisníku – tedy fakticky by 
stát měl proplácet pouze specializovaný software umožňující nevidomému 
pracovat s informacemi prostřednictvím tohoto přenosného počítače. 
 
Na první pohled se jeví proplácení velice drahých zvláštních pomůcek 
vybudovaných s využitím standardních běžně dostupných technických zařízení 
(běžně dostupný přenosný počítač) jako vysoce neefektivní a jako neúčelně 
vynakládané finanční prostředky – tedy nespadá to pod posouzení ekonomické 
náročnosti pomůcky. Při bližším zkoumání tohoto problému se však ukazuje, že 
tento ryze ekonomický pohled je nejenže neetický a ve své podstatě asociální, 
ale že popírá samotné potřeby individuálního řešení kompenzace určitého 
zdravotního omezení ze strany uživatelů. Osoby se zdravotním postižením jsou 
v moderní společnosti daleko významněji chráněny a bohužel jejich hendikep a 
z toho plynoucí omezení jim znemožňují využívat veškeré služby společnosti a 
také do jisté míry omezují schopnost pořízení a využívání standardních 
technických prostředků. Prakticky ve všech průzkumech jak na národní, tak na 
mezinárodní úrovni bylo prokázáno, že osoby se zdravotním postižením mají 
sníženou kupní sílu, přitom však často mají náročnější požadavky na taková 
zařízení dané jejich hendikepem.  
 
Zatímco se tedy dá argumentovat, že běžný zdravý člověk bez jakéhokoliv 
hendikepu bez přenosného počítače je schopen normálně fungovat jak v 
osobní, tak i v pracovní úrovni, u osoby s těžkým zrakovým postižením 
přenosný počítač vybavený specializovaným softwarem přináší takový rozsah 
výhod a pozitivních dopadů, že za určité situace lze konstatovat, že bez tohoto 
zařízení u tohoto člověka nedochází k plné sociální, pracovní, komunikační a 
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informační integraci ve společnosti a že se prohlubuje jeho segregace a 
prohlubují se negativní jevy dopadů zdravotního postižení a zejména omezení 
způsobeného tímto zdravotním postižením. To je jeden z důvodů a předpokladů 
pro to, abychom zachovali princip, že součástí specializovaných 
kompenzačních a inkluzních pomůcek je samotné technické zařízení, na kterém 
je pomůcka fakticky postavena. Zatímco u člověka bez zdravotního postižení 
můžeme očekávat určitou míru soběstačnosti ve schopnosti nakoupit si 
standardní počítač a používat jej s využitím běžných technologií a běžného 
softwaru, u osoby se zdravotním postižením toto předpokládat nemůžeme a je 
pak rolí státu, aby prostřednictvím specializované technické pomůcky (byť 
založené na jinak běžně dostupném technickém zařízení) pomáhal osobě v její 
integraci a v maximální možné míře omezoval bariéry a negativní vlivy. 
 

Problematika posuzování vhodnosti pomůcek 
Jedním z praktických a ve své podstatě poměrně závažných problémů je fakt, 
že za současné situace a za současné informovanosti úředníků jednotlivých 
pracovišť Úřadu práce ČR se prakticky nedá jednoduše posuzovat tzv. 
vhodnost kompenzační a inkluzní pomůcky pro konkrétního uživatele jako 
osobu se zdravotním postižením, z čehož pochopitelně plynou určitá jeho 
omezení. V minulosti – před rokem 2012 – měli úředníci k dispozici jako jeden z 
podkladů pro rozhodování povinná stanoviska určitých metodických center, 
která byla zřízena a řízena příslušnými občanskými sdruženími a organizacemi 
sdružujícími tyto skupiny osob se zdravotním postižením. Tato střediska pak 
dodávala jako podklad informaci o tom, jakou pomůcku ve spolupráci s 
uživatelem a lékařem doporučují poskytnout uživateli, respektive na jakou 
konkrétní pomůcku v jakém rozsahu doporučují přidělit dávku – tedy příspěvek 
na poskytnutí pomůcky. 
 
S nástupem tzv. sociální reformy od ledna roku 2012 pak úředníci taková 
dobrozdání příslušných metodických center k dispozici nemají. Jednak je 
vynucování podkladů od organizací, které jsou pouze neziskovými 
organizacemi a nejsou orgány veřejné moci ve své podstatě protiústavní, neboť 
na tomto dobrozdání či na tomto podkladě nelze stavět povinnost doložit takový 
podklad ze strany žadatele a příslušné řízení, které by dopadlo v neprospěch 
žadatele jen proto, že by nebyl doložen příslušný dokument od občanského 
sdružení (resp. spolku) či jiného metodického centra, by mohlo být 
zpochybněno stran jeho ústavnosti. Jednak ale také platí premisa, že žadatel je 
subjektem, po kterém smí orgán veřejné moci žádat pouze takové informace a 
takové podklady pro rozhodování, u kterých to zákon výslovně stanoví. Tedy 
není na rozhodnutí úředníka, jaké doplňující informace a údaje uloží 
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příslušnému žadateli doložit či získat, pokud tak zákon nestanoví (což se v 
tomto případě nestalo). 
 
Z toho ovšem plyne, že úředník je při posuzování a rozhodování o vhodnosti 
pomůcky, jak stran její ekonomické náročnosti, tak stran její využitelnosti 
konkrétním uživatelem s určitými specifickými omezeními, odkázán do jisté míry 
pouze na lékařskou zprávu lékařské posudkové služby a na informace, jež mu 
sdělí příslušný klient jako žadatel. Sám nemá možnost si prověřit vhodnost 
konkrétní pomůcky, neboť jak je i v tomto dokumentu na různých místech 
uvedeno, každá osoba se zdravotním postižením má díky svému postižení 
specifické omezení, a proto i využívání standardizovaných pomůcek může být u 
konkrétních osob velice specifické. Na druhou stranu má ale úředník ze zákona 
povinnost posoudit vhodnost pomůcky, a to z jedné strany stran její ekonomické 
náročnosti, tedy zda pomůcka dodávaná v určitém provedení za určitou cenu 
splňuje požadavky ekonomické náročnosti související s cenou pomůcky a 
příspěvkem na zvláštní pomůcku poskytnutým státem a s přínosem pro 
konkrétního uživatele, a na druhé straně také vhodnost pomůcky ze strany její 
využitelnosti, tedy zda tato konkrétní pomůcka v tomto provedení a s těmito 
funkcionalitami splní očekáváný cíl, kterým je zvýšení kvality života, 
soběstačnosti a samostatnosti konkrétního uživatele. Také by měl úředník v 
této fázi posuzovat, zda právě tento konkrétní typ pomůcky v tomto konkrétním 
provedení je vhodný. 
 
V praxi je s posuzováním samozřejmě problém v tom, že úředníci nemají na 
jedné straně technické vzdělání, aby byli schopni říci, zda příslušná pomůcka v 
tomto provedení je po technické stránce tou správnou a na druhé straně ani 
nejsou mnohdy schopni posoudit konkrétní potřeby příslušného žadatele jako 
osoby se zdravotním postižením a potřeby kompenzace bariér způsobených 
jeho zdravotním postižením konkrétní pomůckou. To od nich pochopitelně ani 
nemůžeme chtít, neboť jejich role má být rozhodovací na základě určitých 
podkladů a nikoliv role analytická a sběrná při přípravě těchto podkladů. 
Vzhledem k nedostatečným podkladům, které jsou v okamžiku rozhodování k 
dispozici pro úředníka Úřadu práce, se tak může stát, že jeho rozhodnutí je 
kvalitativně na nízké úrovni a nesplní očekávání a potřeby žadatele. Z toho pak 
mohou plynout spory mezi Úřadem práce jako poskytovatelem dávky a 
orgánem veřejné moci, který o poskytnutí dávky na základě dostupných 
podkladů rozhoduje a žadatelem jako klientem, který se cítí být v nevýhodném 
postavení a který cítí, že na něm byla spáchána křivda tím, že mu nebyla 
přidělena pomůcka vůbec, či že – jak k tomu občas dochází -úředník rozhodl o 
nákupu zcela jiné pomůcky, která se na první pohled může zdát ekonomicky i 
technicky vhodnější, avšak nesplní konkrétní požadavky klienta. 



 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 96 (celkem 104) 

Do budoucna by se tedy měl vymyslet nějaký účinný nástroj pomoci zejména 
pro úředníka rozhodujícího o vhodnosti příslušné pomůcky a to tak, aby tento 
úředník byl při rozhodování o vhodnosti příslušné pomůcky dostatečně 
informován jak o možnostech pomůcky samotné, tak o potřebách konkrétního 
uživatele. Ještě lépe by však bylo vymyslet nějaký způsob, kterým 
zodpovědnost za rozhodování o vhodnosti konkrétní pomůcky pro každou 
žádost z úředníka buď zcela sejmeme, nebo ji bude realizovat na základě 
nějakého externího podkladu, jemuž bude primárně věřit a který pro ni bude 
podkladem pro jeho rozhodování. 
 

Ekonomická náročnost pomůcek oproti přínosům a zvýšením 
kvality života 
Z pohledu formálního poskytovatele finančních zdrojů je brán ohled na 
ekonomickou náročnost (výši nákladů) spojenou s pořizováním daných 
pomůcek, což je do jisté míry i jeho jediným hlediskem při posuzování 
efektivnosti daných řešení. Hledisko hospodárnosti by však nemělo být jediným 
aspektem při subvencování pomůcek pro dané skupiny uživatelů. 
 
Využívání pomůcek, a asistivních technologií všeobecně, uživateli z různých 
cílových skupin má především přínos v jejich inkluzi do společnosti a 
plnohodnotném životu, což je doprovázeno nejen větší soběstačností těchto 
osob, ale i jejich případným dalším společenským uplatněním (a to nejen na 
trhu práce), o čemž pojednávají i předešlé části tohoto dokumentu. Získání 
společenského uplatnění, kromě etických a sociálních aspektů přináší 
společnosti mimo jiné i následné nižší životní náklady na takto inkludovaného 
uživatele. 
 
Aby bylo dosaženo i prvotní hospodárnosti s prostředky z veřejných zdrojů a 
zároveň docházelo k účelné podpoře znevýhodněných osob, je nutné klást 
důraz na dva systémové prvky, kterými jsou vhodně zvolená finanční 
spoluúčast uživatele a také důraz na podporu pomůcek založených na 
standardních řešeních. 
 
Spoluúčast uživatelů pomůcek je veřejností i odborníky chápana jako 
prostředek regulace nadměrného zneužívání úhradových systémů uživateli a 
zároveň i jako prostředek spolufinancování pořizované pomůcky, a tím i možné 
úspory z rozpočtů poskytovatelů příspěvků. Je zřejmé, že při takto zvoleném 
systémovém opatření uživatelé o své pomůcky více pečují. 
 
O spoluúčasti a její přesné výši se při pořizování kompenzačních pomůcek 
vede celospolečenská debata a její správné a funkční nastavení (tak aby 
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neohrozila cílové osoby) bude jedním z hlavních úkolů při nastavení budoucí 
celkové koncepce sociálně-zdravotní politiky státu. 
 
Jak již je podrobně uvedeno v kapitole 6.4, cílové osoby mají v mnoha 
případech možnost zvolit si jak specializovaná zařízení, tak i všeobecně 
užívaná a cenově dostupná zařízení, která vhodným doplněním o 
specializovanou komponentou (hardwarové, nebo softwarové povahy) dokáží 
zajistit uživateli srovnatelné funkcionality jako specializované zařízení. Tím se 
snižuje nejen pořizovací cena, ale i celková dostupnost daného řešení. 
 
Oba výše uvedené prvky by měly být brány v potaz i při následném nastavování 
procesů hodnocení efektivity pomůcek. 
 

Hodnocení efektivity pomůcek a systémů podpory ze strany 
státu 
V rámci jednotlivých částí sociálního a zdravotního systému ČR, které jsou 
odpovědné za poskytování finančních zdrojů na pořízení asistivních technologií 
pro cílové uživatele, prozatím chybí pevné zakotvení systémového a 
systematického procesu posuzování efektivity jednotlivých asistivních 
technologií, a tím i definování a predikce jejich případných preferencí a 
podpory. Posuzování nákladové efektivity se tak v současné době využívá 
pouze v oblasti farmak. 
 
Metod pro vyhodnocení efektivity je ovšem celá řada. Mezi nejpoužívanější 
nepřímé metody řadíme měření „přepočtených roků života plného zdraví“, 
neboli QALY. QALY má nejlépe propracovanou metodiku, proto se uvádí jako 
doporučený parametr pro zmíněné farmakoekonomického hodnocení v 
metodice vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pro hodnocení efektivity 
pomůcek a systémů podpory jak ve zdravotním, tak i v sociálním systému lze 
QALY využívat obdobně, a to například pomocí k tomu uzpůsobených 
dotazníků. 
 
Ze zahraničních zkušeností (např. Velké Británie, Spojených států amerických, 
či např. Švédska) je patrné, že začleněním a standardizací hodnotících procesů 
u asistivních technologií je dosaženo nejen rozpočtových úspor, ale i časové 
flexibility a reflexe potřeb uživatelů při zavádění nových asistivních technologií 
do zdravotně-sociálních systémů. 
 
Tato oblast bude konkrétně specifikována v kapitole 3A, která se přímo zabývá 
hodnocením nákladové efektivity asistivních technologií. 
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7. Shrnutí 

V předchozích kapitolách tohoto dokumentu jsme rámcově zanalyzovali většinu 
aspektů využívání asistivních technologií jako pomůcek pro kompenzaci pro 
osoby se zdravotním postižením. Na rozdíl od oblastí, kde se asistivní 
technologie ať už definičně či reálně teprve rozmáhají, v oblasti využití 
kompenzačních a inkluzních pomůcek jsou již asistivní technologie také 
terminologicky i funkčně zakotveny. Ostatně právě v oblasti zařízení jako 
pomůcek se tento pojem začal masově využívat. 
 

Shrnutí zjištěných problémů 
Jako jeden z druhů analytických částí v rámci přípravy tohoto výstupu, byly 
postupně identifikovány a popsány problematické otázky a okruhy, které 
kterýkoliv z článků řetězu vnímá jako problematické. Tyto problémy jsou s velice 
podrobným popisem a s příslušnými návrhy rámcových řešení uvedeny v 
příloze č. 1 k této části výstupu. Zde je uveden pouze seznam jejich názvů: 

1) Neexistuje obecná definice asistivních technologií a jejich formální členění 
dle účelu a funkčnosti. 

2) De facto není nikde vymezen obecný účel kompenzační pomůcky. 
3) Neexistuje definice kompenzační pomůcky využitelná pro právní prostředí. 
4) Pořízení pomůcky je vázáno pouze pro osoby s TĚŽKÝM zdravotním 

postižením. 
5) Využívání pomůcek je podporováno dle zdravotního postižení a nikoliv dle 

potřeb uživatele. 
6) Mezi pomůcky se v tuto chvíli nedají zařadit třeba prostředky pro ovládání 

domácích spotřebičů ze strany OZP (inteligentní domácnost). 
7) Pro využívání pomůcek a asistivních technologií není žádná podpora pro 

osoby s mentálním postižením. 
8) Zdravotní kontraindikace pro poskytnutí pomůcky uvedená v zákoně je v 

určitých případech pro osoby s mentálním postižením diskriminační. 
9) Neexistují konkrétní pomůcky pro osoby s mentálním postižením. 
10) Je nedostatečný rozsah pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. 
11) Pro osoby se sluchovým postižením je v rámci podpory poskytnutí 

technologií a služeb málo dostupné využívání jejich způsobů komunikace. 
12) Proces řízení poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je nejednotný a 

není dostatečně transparentní pro klienta. 
13) Neexistují funkční definice a specifikace u jednotlivých pomůcek. 
14) Úředník ÚP nemá pro rozhodnutí o vhodnosti zvláštní pomůcky 

stanovisko odborníků pro danou cílovou skupinu. 
15) Objevuje se problém takzvané "pomůckové turistiky". 
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16) Není jasný problém souběhu více příspěvků na různé pomůcky a klienti se 
bojí žádat o další pomůcky. 

17) Není systémově řešena vazba mezi poskytovanou službou a technologií s 
níž je poskytována. 

18) V ČR neexistuje metodika pro zhodnocení efektivity nasazení technologií 
a pomůcek pro OZP a jejich okolí. 

19) V ČR nikdy nebyla profesionálně zhodnocena efektivita poskytování 
pomůcek a technologií pro osoby se zdravotním postižením. 

20) Není vytvořen rámec podpory využívání elektronických komunikací pro 
osoby se zdravotním postižením 

21) Pro mnoho pomůcek, zejména elektronických nejsou specifikovány 
technické normy a vytvořen vhodný systém certifikace  

22) Ceny některých pomůcek jsou neúměrně vysoké 
 

Závěrečné shrnutí 
Z výsledků všech analytických a výzkumných prací v rámci této části aktivity 
jednoznačně vyplývá, že asistivní technologie se již dostatečným způsobem 
etablovaly jako jedna z nejvhodnějších forem prostředků kompenzace fyzického 
a mentálního a sociálního omezení způsobeného nějakým zdravotním 
postižením a že jsou tak již neoddělitelnou součástí života klientů se zdravotním 
postižením. Prostředky a zařízení založené na standardních technických 
prostředcích, které využívají některé specifické funkce a jsou tedy plnoprávně 
považovány za asistivní technologie, pomáhají ve všech oblastech života těchto 
uživatelů a značným způsobem přispívají ke zlepšení kvality jejich života, k 
zvýšení sebeobsluhy a soběstačnosti, ale také k delšímu udržení samostatného 
života v prostředí rodiny a blízkých. 
 
Opět je nutno konstatovat, že toto je vlastně první dokument, který v takovémto 
rozsahu definuje možnosti využívání asistivních technologií jako prostředků pro 
kompenzaci a který na konkrétních případech na národní i mezinárodní úrovni 
uvádí pozitivní přínosy využívání prostředků a technologií pro samotné osoby 
se zdravotním postižením, ale také pro okruh jejich blízkých. V České republice 
se asistivní technologie vůči osobám se zdravotním postižením využívají již 
několik let, přesto dosud nedošlo k takto ucelené analýze a stále existuje celá 
řada otázek, na něž se nepodařilo odpovědět ani při zpracovávání tohoto 
výstupu. Ukazuje se tak, že problematika asistivních technologií také v této 
oblasti má svoje místo a že je nezbytné, abychom se rozvoji asistivních 
technologií věnovali i nadále a nezapomínali přitom právě na oblast využití 
těchto technologií a prostředků pro kompenzaci a odstraňování bariér. Oproti 
ostatním oblastem, kde se asistivní technologie využívají, je pak situace o to 
jednodušší, že zde již existují letité zkušenosti i na národní úrovni a existuje zde 
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prověřený princip podpory přípravy, pořízení a využívání zařízení, jež jsou 
charakterizovatelná jako asistivní technologie. Využívá se k tomu sociální 
systém, a to konkrétně princip sociálních dávek – zvláště pak dávky “příspěvek 
na pořízení zvláštní pomůcky”, která je neoddělitelnou součástí souboru dávek 
určených osobám se zdravotním postižením a která je jako taková zakotvena v 
českém právním řádu a je součástí sociálního systému. 
Závěrem lze tedy konstatovat následující zjištění: 

1) Princip sociálních dávek, jež mají účelově sloužit pro pořízení a využívání 
kompenzačních pomůcek, a to včetně asistivních technologií, je správný a 
je třeba jej dále rozvíjet. Je to dobrý způsob, jakým stát pomůže k získání 
a využívání technických zařízení a prostředků, které může klient se 
zdravotním postižením v naprosté většině případů zcela samostatně a bez 
zásahu a pomoci třetích osob využívat pro odstraňování bariér a omezení 
způsobených svým zdravotním postižením a dochází tak ke zvýšení 
soběstačnosti a samostatnosti takového klienta. 

2) Uživatel využívající kompenzační a inkluzní pomůcky nejenže dostává 
možnost k odstraňování či alespoň zmírnění bariér způsobených jeho 
zdravotním postižením, ale také se nepoměrně zvyšuje jeho možnost 
uplatnění na pracovním trhu, využívání moderních principů vzdělávání, 
ale také sebeuplatnění ve společnosti nesouvisející s prací – jako jsou 
různé volnočasové aktivity, zábava, sociální interakce a komunikace 
apod. Řada těchto technických prostředků slouží k odstraňování sociální a 
komunikační bariéry a takový člověk se tak nedostává ve větším měřítku 
do bariéry sociální vyloučenosti, a to je pozitivním přínosem nejen pro něj, 
ale i pro jeho blízké a přátele. Uživatelé asistivních technologií, kteří je 
využívají jako kompenzační a inkluzní prostředky, jsou také daleko 
samostatnější než osoby se zdravotním postižením, které z jakéhokoliv 
důvodu asistivní technologie nevyužívají, či využívat nemohou. 

3) Při analýzách systému podpory pro pořízení a využívání zvláštních 
pomůcek a při analýzách souvisejících procesů jsme sice narazili na určité 
systémové nedostatky v samotném procesu a to zejména ze strany Úřadu 
práce ČR jako orgánu vykonávajícího nejširší okruh činností v související 
agendě definované Zákonem o poskytování dávek pro osoby se 
zdravotním postižením, avšak s přihlédnutím ke všem souvisejícím 
aspektům je možno konstatovat, že systém je i dlouhodobě udržitelný a že 
je ve své podstatě dostatečný a životaschopný. Samozřejmě by bylo 
vhodné debatovat o určité změně parametrizace takového systému a o 
postupném odstraňování některých systémových nedostatků i nesouladu 
výkonu činností v rámci této agendy jednotlivými organizačními útvary 
Úřadu práce a jednotlivými pobočkami. To je nepochybně oprávněný 
požadavek a vedení ministerstva by se mu v budoucnu mělo věnovat. Na 
druhé straně je nutné postupovat tak, abychom žádnými změnami 
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nezhoršily kvalitu poskytování této služby veřejné správy a v maximální 
možné míře usnadnili osobám se zdravotním postižením jejich pozici v 
příslušných řízeních a při rozhodování státu o jejich právech a abychom 
jim usnadnili využívání potřebných prostředků maximální možnou 
podporou státu při jejich pořízení – a to pochopitelně včetně podpory 
finanční. 

4) Jedním z největších problémů je absence podrobnějších informací o 
jednotlivých specifických zvláštních pomůckách, jež jsou definovány 
příslušnou přílohou v příslušné vyhlášce. Tento problém se nám do jisté 
míry podařilo odstranit právě tímto výstupem, neboť v souvislosti s tímto 
výstupem byl vytvořen metapopis všech kompenzačních a inkluzních 
pomůcek, jež jsou definovány jako zvláštní pomůcky a jsou 
charakterizovatelné jako asistivní technologie. Tento metapopis obsahuje 
podrobnější uvedení účelu pomůcky a to včetně pozitivních přínosů a 
dopadů na její uživatele, což dá úředníkům Úřadu práce nepoměrně větší 
prostor pro zvýšení okruhu informací, jež v tuto chvíli mají o jednotlivých 
typech pomůcek. Přestože nebyl vypracován metapopis ke všem 38 
položkám definovaných příslušnou vyhláškou, vzor a způsob 
vypracovávání metapopisu k jednotlivým pomůckám, jež jsme aplikovali 
na asistivní technologie, se dá nepochybně použít i na ostatní pomůcky 
uvedené ve vyhlášce. 

5) Při konzultacích se zástupci cílových skupin osob se zdravotním 
postižením bylo zjištěno, že zatímco u osob se zrakovým postižením a u 
osob s pohybovým postižením je rozsah pomůcek, jež jsou definovány 
jako zvláštní pomůcky, dostatečný, dlouhodobě se systémově neřeší 
problematika osob s těžkým sluchovým postižením a osob s mentálním a 
duševním postižením. Organizace sdružující tyto cílové skupiny osob se 
zdravotním postižením dlouhodobě poukazují na to, že rozsah zvláštních 
pomůcek definovaných příslušnou legislativou jim nevyhovuje a pro jejich 
cílové skupiny nepřináší pomůcky buď žádné, nebo je jejich definice dnes 
již zastaralá a nesmyslná, nebo je dokonce kontraproduktivní vůči jejich 
potřebám. Využili jsme proto prostor daný tímto výstupem a pečlivě jsme 
tuto oblast zanalyzovali. Výsledkem těchto analýz je soubor potřeb těchto 
cílových skupin, z nějž vychází návrhy na definici nových typů zvláštních 
pomůcek, jež budou-li předány do příslušného seznamu v příloze 
vyhlášky, umožní také rozvoj a podporu využívání těchto nových pomůcek 
a to zejména právě pro osoby se sluchovým či mentálním a duševním 
postižením. Budeme tak schopni také těmto osobám nabídnout daleko 
širší prostor pro využívání asistivních technologií a tím snižování bariér 
způsobených jejich omezením. 

6) V současné době se nedá zhodnotit efektivita využívání asistivních 
technologií jako kompenzačních a inkluzních pomůcek a to zejména 
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proto, že dosud neexistuje aplikovatelná jednotná metodika pro stanovení 
efektivity. Lze ale konstatovat, že je naprosto nevhodné, že současná 
legislativa definuje posuzování vhodnosti pomůcky pouze s přihlédnutím k 
ekonomické náročnosti pomůcky a poměrně upozaďuje individuální 
potřeby daného klienta, i když samozřejmě i tyto konkrétní potřeby jsou do 
tohoto procesu nějakým způsobem zahrnuty. Dochází tak jistě ke 
snižování celkového objemu finančních prostředků, které Česká republika 
dává na tento druh sociálních dávek, na druhou stranu to ovšem snižuje 
využitelnost konkrétních zařízení a asistivních technologií pro určité 
skupiny klientů s určitými potřebami. Tomuto problému je vhodné se 
věnovat a je vhodné stanovit rozumnou míru mezi posuzováním finanční 
náročnosti pomůcek a nepřímými důsledky pozitivní efektivity a to včetně 
přínosů na klienta a jeho okolí. 

7) V souvislosti s touto oblastí se objevuje i několik ryze etických otázek, na 
něž nemáme v tuto chvíli jednoznačné systémové odpovědi. Takovou 
otázkou například je, zda máme podporovat (a to zejména finančně) 
pořízení celé pomůcky a to i v případě, kdy je založena na jinak 
standardním technickém vybavení, či zda máme finančně podporovat 
pouze rozdíl ceny standardního technického prostředku a pomůcky jako 
takové. Další takovou otázkou je, do jaké míry máme podporovat 
využívání asistivních technologií u těch skupinu osob, u nichž nelze v 
dlouhodobém měřítku předpokládat rapidní zvýšení možnosti uplatnění se 
na pracovním trhu. Další takovou do jisté míry etickou otázkou je 
problematika povinné spoluúčasti klienta na pořízení a využívání 
kompenzační pomůcky, která v mnohých případech může být ve svém 
důsledku skoro až asociální. Na druhou stranu se nabízejí ale i otázky 
směřující opačným směrem – jednou z nich například je, zda je opravdu 
nutné, aby zde existovalo takové množství kompenzačních pomůcek s 
přemrštěnou a neodůvodněně zvyšovanou cenu a zda je opravdu finanční 
stránka poskytování kompenzačních pomůcek natolik transparentní, že ji 
lze považovat za správnou a nezměnitelnou. Také těmto otázkám bychom 
se v budoucnu měli věnovat, a to i s vědomím, že tyto otázky nebudou 
nejspíše vždy přinášet příjemné a jednoznačné odpovědi. 
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