
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu 
nebo bytu v rodinném domku, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, 

celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na
úpravu bytu nebo bytu v rodinném domku, úhradu
za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, koupi,
celkovou opravu a úpravu motorového vozidla i pro
účely zvýšení příspěvků, se za těžkou vadu nosného
nebo pohybového ústrojí považují:

a) amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,

b) amputační ztráta obou končetin v bérci,
c) úplná obrna (plegie) nebo těžké ochrnutí (těžká

paresa) dvou končetin,
d) ankylosa obou kyčelních kloubů nebo podstatné

omezení hybnosti obou kyčelních kloubů pro
těžké kontraktury v jejich okolí,

e) ankylosa obou kolenních kloubů nebo podstatné
omezení jejich hybnosti pro těžké kontraktury
v okolí, v obou případech se značně nepřízni-
vým postavením těchto kloubů,

f) výjimečně obdobné těžké funkční poruchy na
základě několika postižení pohybového systému,

g) chondrodystrofie, pokud tělesná výška postiže-
ného nepřesahuje 120 cm,

h) anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrady za další služby poskytované v domovech-penziónech pro důchodce

Druh služby Výše úhrady

I. Stravování podle vyhlášky 
č. 271/1990 Sb., 
ve znění vyhlášky 
č. 329/1990 Sb.

Za dopravu jídla do zařízení, popřípadě za donášku
do obytné jednotky obyvatele (v nutných případech,
kdy je omezena pohyblivost obyvatele) se úhrada
nepožaduje.

II. Praní a žehlení
a) v zařízení sociální ve výši průměrných
   péče skutečných nákladů
b) v jiném zařízení ve výši, kterou 

toto zařízení 
požaduje

Za poskytnutí této služby je možné považovat i použití
automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu, včetně
pracích prostředků. Za zprostředkování této služby
a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje.

III. Donášková a pochůzková podle vzdálenosti,
služba,  popřípadě váhy
popřípadě doprovod  nákupu 
do zdravotnického zařízení 1 Kčs až 3 Kčs

IV. Služby
a) kadeřník
b) holič
c) pedikúra podle platných 

ceníků
d) úklid
  1. denní (nejméně 

2x týdně) podle velikosti 
a vybavení obytné 
jednotky 
a obtížnosti úklidu 
1,50 Kčs až 3 Kčs

 2. týdenní 
(1x týdně) 3 Kčs až 7 Kčs
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