
Mluvící hodiny Mluvík MLV01

Mluvík MLV01 je všestranná
pomůcka s hlasovým výstupem.

Podrobný popis lze nalézt na internetových stránkách 
www.mluvik.cz

Mezi její hlavní funkce patří hodiny s kalendářem,
budíkem a automatickými hlášeními. 

Dále umožňuje měření:

• času pomocí funkce stopek a časovače – minutky
• teploty zabudovaným teplotním čidlem
• teploty pomocí odpojitelné sondy MLV01-S1 (v základním balení)
• teploty a relativní vlhkosti (se sondou MLV01-S3)
• napětí baterií (se sondou MLV01-S4)
• venkovní teploty, vlhkosti, osvětlení a barometrického tlaku (se sondou MLV01-S7)
• indikaci intenzity osvětlení (se sondou MLV01-S8)

Mluvík byl speciálně navržen a vyvinut s ohledem na jednoduchost použití.

Informace k možnosti získání příspěvku na zvláštní pomůcku

Níže uvedené informace vycházejí z informací Ministerstva práce a sociálních věcí uvedených na stránkách 
Příspěvek na zvláštní pomůcku https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka ke dni 22.1.2016 a dále ze zákona č. 
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 
a z předpisu č. 388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením.

Mluvík MLV01 splňuje základní podmínky pro poskytnutí příspěvku, tj. zejména není zdravotnickým 
prostředkem. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v 
ceně do nebo přes 24000 Kč. Podle tohoto rozlišení je Mluvík MLV01 pomůckou s cenou do 24000 Kč.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen v příloze vyhlášky č. 
388/2011 Sb.
Mluvík MLV01 lze zařadit takto:

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám
2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu:

g) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem

Nárok na příspěvek mají tedy dle zákona 329/2011 Sb, část I, bod 2 písm. a) a b) osoby se zrakovým 
postižením:

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 
světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou
projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

Informace zde uvedené jsou pouze orientační, posouzení nároku na příspěvek přísluší MPSV.
Žádost o příspěvek lze podat například vyplněním formuláře na stránkách MPSV
http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPnZP.jsp
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