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Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů



 



Senátní návrh 

 
ZÁKON  

ze dne …………………… 2013, 
 

kterým se zrušuje karta sociálních systémů 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 

 
§ 1 

 
V zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb. 
a zákona č. 401/2012 Sb., se § 4b zrušuje. 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o státní sociální podpoře 

 
§ 2 

 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., 

zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 
č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona 
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 
Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 
č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., 
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 
Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 
Sb., zákona č.  375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 58 odst. 3 věta první zní: „Dávka se poukazuje bezúplatně na účet příjemce 

u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky vykonávající činnost 
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na území České republiky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice 
nebo se vyplácí v hotovosti.“. 

 
2. Poznámka pod čarou č. 63 se zrušuje. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o sociálních službách 

 
§ 3 

 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona 

č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb. a zákona 
č. 401/2012 Sb., se mění takto: 
  

1. V § 18 odst. 3 se slova „prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to využitím 
platební funkce karty nebo“ zrušují. 
 

2. Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje. 
 

3. V § 29 odst. 7 se slova „ , anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů“ 
zrušují. 

  
 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  
a o změně souvisejících zákonů 

 
§ 4 

 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 

o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb. a zákona č. 331/2012 Sb., 
se mění takto: 

 
1. V § 9 odst. 4 se za slova „v příloze“ vkládají slova „č. 1“.  

       
2. V § 19 odst. 3 věta první zní: „Dávky se vyplácejí v české měně, a to bezúplatným 

převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti podle rozhodnutí 
žadatele o dávku.“. 

 
3. V § 34 odst. 1 se slova „podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních systémů, 

která současně v zákonem stanovených případech slouží jako“ zrušují. 
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4. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. 
 
5.   Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní: 

„34a 

                  (1)  Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou27).  

      (2)  Průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje jméno, příjmení, rodné 
příjmení, rodné číslo, fotografii držitele průkazu, jeho podpis, datum vydání, označení 
orgánu, který průkaz vydal, dobu platnosti průkazu a označení druhu průkazu osoby 
se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou 
nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky 
nevidomé28). Podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno 
s těžko překonatelnou překážkou. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním 
postižením od data jeho vydání může činit u držitele průkazu ve věku  
a)   do 20 let nejvýše 5 let,  
b)   20 až 50 let nejvýše 10 let,  
c)   nad 50 let bez omezení.  

(3) Průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven 
z kartonu. Fotografie pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením má rozměry 
35 x 45 mm, odpovídá současné podobě držitele průkazu, zobrazuje jej v předním 
čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, 
v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky 
hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; 
v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem 
znemožňujícím identifikaci osoby. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. 
Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 
2 mm. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 
13 mm široká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. 

 
(4) Platnost průkazu osoby se zdravotním postižením končí uplynutím doby v něm 

vyznačené, ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, smrtí držitele průkazu nebo 
prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušné krajské pobočky Úřadu práce, 
která rozhodne o neplatnosti průkazu osoby se zdravotním postižením v případě, 
že průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo 
k podstatné změně podoby držitele průkazu anebo je průkaz poškozen tak, že zápisy 
v něm uvedené jsou nečitelné anebo je porušena jeho celistvost.  

(5) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen dbát, aby údaje 
uvedené v průkazu odpovídaly skutečnosti, chránit průkaz před poškozením, zničením, 
ztrátou a zneužitím, ohlásit orgánu, který vydal průkaz, že některá z uvedených 
skutečností nastala, a dále je povinen na výzvu krajské pobočky Úřadu práce, která 
vydala průkaz, předložit průkaz ke kontrole a odevzdat neplatný průkaz. 

(6) Každý, kdo nalezne průkaz osoby se zdravotním postižením nebo má v držení 
průkaz osoby se zdravotním postižením zemřelého občana nebo občana prohlášeného 
za mrtvého, je povinen jej neprodleně odevzdat kterékoliv krajské pobočce Úřadu 
práce. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu průkazu osoby se zdravotním 
postižením, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět. Krajská pobočka Úřadu 
práce, které je odevzdán průkaz podle předchozích ustanovení, je povinna odevzdat 
průkaz krajské pobočce Úřadu práce, která jej vydala. 
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 (7) Vzory průkazu osoby se zdravotním postižením včetně destrukční 
hologramové samolepky jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

             --------------------------------------------------  

27)   § 67 občanského soudního řádu. 

28)  Příloha č. 3 vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, 
vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty 
sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.“.  

 
    6.   Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která 
             včetně nadpisu zní: 

 
 
 
 
 

 „Příloha č. 2 k zákonu č. 329/2011 Sb.  
 

Vzory průkazu osoby se zdravotním postižením  
 

I. 
Vzor průkazu osoby s těžkým zdravotním postižením - průkaz TP  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
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Vzor průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením - průkaz ZTP  
 

 
 
 
 

III. 
Vzor průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce - 

průkaz ZTP/P  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 
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Vzor destrukční hologramové samolepky  
 
 

 
 
 

      7.   V § 38 se odstavec 15 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 15. 
 
 

  ČÁST  PÁTÁ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

 
§ 5 

 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., 

zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona 
č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona 
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.  420/2011 
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb. a zákona 
č. 505/2012 Sb., se mění takto: 

 
1.  V § 53 odst. 1 větě první se slova „prostřednictvím  karty sociálních systémů83), 

a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, v hotovosti nebo 
využitím platební funkce karty sociálních systémů“ nahrazují slovy „převodem 
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na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti podle rozhodnutí  
uchazeče o zaměstnání.“. 

2. V § 53 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

3. Poznámka pod čarou č. 83 se zrušuje. 

 
 

ČÁST  ŠESTÁ 

Změna zákona č. 366/2011 Sb. 

 
§ 6 

 
Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, se mění takto: 

 
1.  V čl. II se bod 6 zrušuje. 
 
2. V čl. IV se bod 6 zrušuje. 
 
3. V čl. VI se bod 8 zrušuje. 

                Dosavadní body 9 a 10 se označují jako body 8 a 9. 
 
 
 

    ČÁST  SEDMÁ 

Změna zákona č. 367/2011 Sb. 

 
§ 7 

 
V čl. II zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 2 zrušuje. Dosavadní body 3 
až  16 se označují  jako body  2 až 15. 

 
 

ČÁST  OSMÁ 
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 
§ 8 

 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 
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Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 43 odst. 4 se slova „prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen 

„karta“), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím 
platební funkce karty,“ nahrazují slovy „převodem na platební účet určený 
žadatelem, v hotovosti,“. 

 
2. Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.  
 
3. V § 43 odst. 5 písm. a) se slova „platební funkce karty nebo“ zrušují. 
 
4. V § 43 odst. 5 písm. b) se slova „platební funkce karty nebo využitím“ zrušují. 
 
5. V § 43 odst. 5 písm. c) se slova „využitím platební funkce karty,“ a slova 

       „prostřednictvím karty“ zrušují. 
 
 
 

ČÁST  DEVÁTÁ 

Změna zákona o přestupcích 

 
§ 9 

 
V § 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 

zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona 
č. 366/2011 Sb., se v odstavci 1 slova „kartu sociálních systémů“ nahrazují slovy 
„průkaz osoby se zdravotním postižením, nebo poruší jinou povinnost stanovenou 
zákonem na úseku průkazů osob se zdravotním postižením“.   

 
 
 

ČÁST  DESÁTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

§ 10 
 
Zákon č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 

Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 
Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 
Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
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č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 
Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 
Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona 
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 
Sb., zákona č.   457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona 
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., 
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona 
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 
Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona 
č. 428/2012 Sb., zákona č, 469/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 
Sb., zákona č. …/2013 Sb. a zákona č. …/2013 Sb, se mění takto: 
 
1. V § 8 odst. 2 písm. a) se  slova „s výjimkou poplatku a s výjimkou poplatku“ 

nahrazují slovy „s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu  průkazu  osoby 
se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku“. 

 
2. V příloze v  položce 9 písm. a) se slova „průkazu mimořádných výhod občanům  

s těžkým zdravotním postižením“ nahrazují slovy „průkazu osoby se zdravotním 
postižením“. 

 
 
 

ČÁST  JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

§ 11 

Zákon č. 359/1999   Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 
Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona 
č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 
Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona 
č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 505/2012 
Sb., se mění takto: 
 
1. V § 47t  odst. 4 věta první zní: „Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české měně, 

a to bezúplatným převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo 
v hotovosti podle rozhodnutí žadatele o dávku.“. 

2. V § 47t  odst. 4 se věta druhá zrušuje. 
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ČÁST  DVANÁCTÁ 

Změna občanského soudního řádu  

§ 12 

V § 303 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona 
č. 24/1993 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se odstavec 3 
zrušuje.“. 

 

 

ČÁST   TŘINÁCTÁ 

Přechodná a zrušovací ustanovení 

 
§  13 

Přechodná ustanovení 
 

1. Karty sociálních systémů vydané do dne účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti 
posledním dnem druhého kalendářního měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona. 
 

2. Dávky splatné po posledním dni druhého kalendářního měsíce ode dne účinnosti tohoto 
zákona budou nadále vypláceny příjemci dávky na platební účet určený příjemcem nebo 
v hotovosti podle toho, jaký způsob výplaty určil příjemce dávky. 

 
3. Pokud příjemce dávky určil jako způsob výplaty využití platební funkce karty sociálních 

systémů, bude výplata dávky prováděna od prvního dne třetího kalendářního měsíce 
po dni účinnosti tohoto zákona na platební účet určený příjemcem nebo v hotovosti; 
příjemce dávky může určit změnu způsobu výplaty dávky.  
 

4. Osobám, kterým byl podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl podle zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přiznán příspěvek na mobilitu nebo 
příspěvek na zvláštní pomůcku, vydá krajská pobočka Úřadu práce do 60 dnů od účinnosti 
tohoto zákona namísto karty sociálních systémů, která pozbude platnosti podle bodu 1, 
průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým 
zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 

 
§  14 

Zrušovací ustanovení 

Ve vyhlášce č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních 
systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění 
vyhlášky č. 203/2012 Sb., se ustanovení § 1 až 3, § 4 věta první a druhá a přílohy č. 1 a 2 
zrušují. 
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ČÁST   ČTRNÁCTÁ 

Účinnost 

§ 15 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 Obecná část 

1) Zhodnocení platného právního stavu 

 
Karta sociálních systémů jako institut spojující v sobě zcela raritním způsobem funkce 
veřejné listiny a platebního prostředku byla do našeho právního řádu zavedena tzv. sociální 
reformou. Hlavním předpisem, na jehož základě byla karta zavedena, byl zákon č. 366/2011 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony; tímto zákonem byl institut karty sociálních systémů s účinností od 1. ledna 2012 
promítnut do pěti zákonů, přičemž základní věcná úprava byla promítnuta do nově vloženého 
ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce. Následně byla úprava týkající 
se používání karet sociálních systémů nově promítnuta také do zákonné úpravy týkající 
se sociálně-právní ochrany dětí (do zákona č. 359/1999 Sb. byla tato úprava promítnuta 
při jeho novelizaci provedené zákonem č. 401/2012 Sb.), a také v oblasti zaměstnanosti 
(do zákona o zaměstnanosti byla tato úprava promítnuta v rámci tří novelizací, přičemž 
původní úprava provedená zákonem č. 367/2011 Sb. vycházela z toho, že výplata dávek 
prostřednictvím karty sociálních systémů bude přicházet v úvahu, pokud se tak rozhodne 
uchazeč o zaměstnání. Využití karty sociálních systémů jako platebního prostředku 
tak zahrnuje v současné době oblast státní sociální podpory, zaměstnanosti, sociálních služeb, 
dávek pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, a oblast sociálně-právní 
ochrany dětí. Vedle toho bylo přijetí úpravy týkající se tohoto institutu promítnuto také 
do zákona o přestupcích, zákona o správních poplatcích a do občanského soudního řádu.  

Původně se počítalo se zavedením karty od 1. ledna 2012, avšak problémy s tím spojené 
způsobily odklad jejího zavedení k 1. červenci 2012, v tomto termínu bylo vydáno jen 250 
karet na dvou kontaktních pracovištích Úřadu práce, a poté byl zahájen tzv. ověřovací provoz 
na všech krajských pobočkách Úřadu práce, který skončil na konci srpna 2012. Podle údajů 
sdělených v tiskové zprávě MPSV z 13. září 2012 proběhl ověřovací provoz úspěšně, karty 
si převzalo cca 1500 příjemců dávek, přičemž nejčastěji držitelé čerpali dávky 
bezhotovostním převodem na účet (76,6%). V té souvislosti bylo oznámeno, že začíná tzv. 
ostrý provoz, v rámci kterého bude do konce září 2012 vydáno 50 tisíc karet a do konce roku  
2012  bude připraveno k vydání 600 tisíc karet, například příjemcům rodičovského příspěvku, 
přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, s tím, že podpora v nezaměstnanosti a dávky  
v hmotné nouzi se budou řešit až v příštím roce.   

V polovině října 2012 bylo podle údajů uvedených v tiskové zprávě Úřadu práce ČR vydáno 
cca 51 tisíc karet, k předání bylo připraveno dalších cca 53 tisíc karet, ve výrobě u České 
spořitelny bylo cca 30 tisíc karet a dalších cca 42 tisíc bylo rozpracováno v systémech Úřadu 
práce a bude zasláno do výroby České spořitelně. Opět bylo uvedeno, že karty prozatím 
nejsou distribuovány klientům, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, a těm, kteří jsou 
v hmotné nouzi.  

V období na konci listopadu 2012 pak uváděli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a 
zástupci České spořitelny v rámci diskuse zaměřené na zasílání sociálních dávek poštovní 
poukázkou údaje o tom, že cca 90 % příjemců karty sociálních systémů nevyužívá její 
platební funkci a pro poskytování příslušné sociální dávky si zvolilo její bezhotovostní převod 
na svůj účet. Zcela identický údaj byl uváděn ve sdělovacích prostředcích i koncem ledna 
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2013, takže lze vycházet z toho, že z celkového počtu dosud vydaných karet sociálních 
systémů využívá platební funkci karty pouze 10 % příjemců sociálních dávek. 

Na konci ledna 2013 byly ve sdělovacích prostředcích uveřejněny údaje (s odvoláním 
na jejich potvrzení tiskovým mluvčím Úřadu práce České republiky), podle kterých mělo být 
předáno téměř 219 tisíc „běžných“ karet a téměř 15 tisíc karet osobám se zdravotním 
postižením, s tím, že přes karty sociálních systémů se vyplatilo více než 515 tisíc dávek 
za více než 3,09 miliardy korun.  

K institutu karty sociálních systémů byly od počátku jeho zavádění do právního řádu 
uplatňovány zásadní výhrady zejména ze strany Národní rady zdravotně postižených (NRZP), 
Veřejného ochránce práv a představitelů opozičních stran. NRZP v předchozím období učinila 
řadu kroků zaměřených proti zavádění karty sociálních systémů, například dvojí návrh 
podaný k soudu, aby bylo pozastaveno vydávání karet (což bylo soudem odmítnuto 
z formálních důvodů), návrh podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně 
uzavření smlouvy o kartách sociálních systémů, a další návrhy, podání či jednání směřující 
ke změně v této záležitosti. 

Veřejný ochránce práv - jak byl jeho přístup k této záležitosti postupně zveřejněn - své 
námitky ke kartám sociálních systémů uváděl již v rámci legislativního procesu k návrhu 
právní úpravy směřující k jejich zavedení, a poté, co k nim nebylo přihlédnuto 
ani v legislativním procesu k navrhované právní úpravě, ani v jednáních, která následně vedl 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v květnu 2012 své námitky a výhrady shrnul ve svém 
stanovisku, které uveřejnil k právní úpravě karty sociálních systémů, a v červenci 2012 je 
zmínil také ve své informaci o činnosti za druhé čtvrtletí roku 2012, předkládané Poslanecké 
sněmovně. V této informaci Veřejný ochránce práv rovněž poukázal na to, že nedisponuje 
možností podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení jednotlivých ustanovení zákona, a 
ponechává to na zvážení aktivně legitimovaným subjektům (skupina poslanců, resp. skupina 
senátorů).      

Na počátku října 2012 v souvislosti se zásahem policie na Ministerstvu práce a sociálních věcí 
se celkově zvýšila pozornost věnovaná kartám sociálních systémů, a v návaznosti na vzniklou 
situaci výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny 23. října 2013 přijal usnesení, 
v němž doporučil ministru práce a sociálních věcí distribuci karet sociálních systémů 
pozastavit, k tomu ovšem nedošlo. Následně začalo jednání o změnách právní úpravy, 
do konce ledna 2013 nebyly žádné konkrétní záměry zveřejněny. Zatím byly pouze 
prezentovány určité změny, na kterých se měli předběžně dohodnout zástupci Ministerstva 
práce a sociálních věcí a České spořitelny v probíhajících jednáních. Podstatou je, že karta 
sociálních systémů má být zachována a má sloužit jako identifikační průkaz, její platební 
funkce bude dobrovolná (což je ovšem z hlediska platební funkce zachování původního stavu, 
v tomto směru se nic nemění). Jednou z dalších změn je, že od počátku roku 2013 jsou 
všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny prostřednictvím karty sociálních 
systémů zdarma (původně byl zdarma jen první výběr ke každé dávce). 

V té souvislosti je účelné poukázat na skutečnost, že podle informací zveřejněných počátkem 
roku 2013 nejsou příslušné krajské pobočky Úřadu práce vybaveny čtecími zařízeními, 
aby mohly přijímat karty sociálních systémů jako identifikační průkaz příjemců sociálních 
dávek, a jejich pořízení ani nebylo zajištěno smluvně s Českou spořitelnou při zavádění 
systému. Z toho vyplývá, že náklady na pořízení čtecích zařízení bude muset financovat 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, a tomuto stavu neodpovídá od počátku uváděné tvrzení, 
že celý systém karet sociálních systémů bude pro stát bezplatný. 

Koncem ledna 2013 Úřad na ochranu osobních údajů ukončil provádění kontroly zaměřené 
na zpracování osobních údajů při vydávání karet sociálních systémů, při níž – jak bylo  
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zveřejněno ze strany tohoto úřadu - shledal, že dochází k porušování zákona o ochraně 
osobních údajů, když Ministerstvo práce a sociálních věcí  neoprávněně předává  osobní údaje  
oprávněných osob a příjemců dávek České spořitelně, aniž by k tomu byl zákonný důvod. 
V té souvislosti Úřad na ochranu osobních údajů uložil Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
aby odstranilo závadný stav do 30. června 2013. Na základě tohoto zjištění bude Úřad 
na ochranu osobních údajů právní důsledky vyplývající ze závěrů provedené kontroly řešit 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci správního řízení, vedeného s tímto 
ministerstvem (v rámci kterého lze uložit pokutu až do výše 10 milionů Kč). 

V návaznosti na tato zjištění Úřadu na ochranu osobních údajů byly opět prezentovány 
podněty jak NRZP, tak některých představitelů opozičních stran, a dalších, které se opět 
týkaly požadavku na zastavení distribuce karet sociálních systémů alespoň do doby přijetí 
změn zákonné úpravy, odůvodněné navíc tím, aby se zamezilo tomu, že při každém dalším 
vydání karty sociálních systémů bude pokračováno v porušování současné právní úpravy.  

Pro navrhované zrušení institutu karty sociálních systémů lze uvést zejména tyto důvody: 

▪ Hlavním důvodem pro zrušení právní úpravy karty sociálních systémů je její neústavnost. 
Právní úprava je neurčitá, nesrozumitelná a nepředvídatelná, a proto rozporná 
s ustanovením čl. 1 odst. 1 Ústavy, umožňuje libovůli. Stanoví jednotlivci povinnosti 
v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod.  

▪ Chybí zákonná opora pro přesun části státní moci na soukromý subjekt. 

▪ Uložení povinností jednotlivci postrádá zákonný základ a i při interpretaci napadených 
zákonných ustanovení nelze – při případném uznání existence této povinnosti – určit její 
meze.  

▪ Řadu povinností stanoví až prováděcí právní předpis nebo smluvní podmínky smlouvy 
o zřízení účtu ke kartě sociálních systémů.  

▪ Právní úprava karty sociálních systémů nerespektuje generální klauzuli důstojnosti a 
rovnosti zejména vůči osobám se zdravotním postižením a seniorům. Nerespektuje 
ani právo každého, kdo je v hmotné nouzi, na zajištění nezbytných životních podmínek, 
protože umožňuje snížit prostředky jednotlivce pod státem uznanou hranici chudoby 
(zpoplatněním výběru sociální dávky při nemožnosti využít bankomat /pro vzdálenost/, 
ponecháním části sociální dávky na účtu pro nemožnost výběru celé částky 
prostřednictvím bankomatu).  

▪ Chybí taktéž zákonná úprava zpracování osobních i citlivých údajů, přesunu na subjekt 
odlišný od státu.  

▪ Dochází ke sdružování osobních údajů bez dostatečného opodstatnění důvodnosti 
směšování účelů (platební funkce, průkaz osoby se zdravotním postižením, identifikační 
funkce).  

▪ U karty sociálních systémů chybí také osvědčení, jaký veřejný zájem je sledován 
omezením práva na informační sebeurčení, a proč nelze využít dosavadních 
identifikačních průkazů.  

▪ Stát zasahuje do práva jednotlivců na soukromí nepřiměřeným způsobem.     

 
2) Hlavní principy navrhované právní úpravy 

Navrhovanou úpravou se ruší institut karty sociálních systémů.  
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3) Zhodnocení dopadů návrhu zákona na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí 
 

Realizace navrhovaných změn není spojena v zásadě s jinými výdaji státního rozpočtu, 
než jsou výdaje související s vydáváním průkazů osobám se zdravotním postižením (průkaz 
TP, ZTP nebo ZTP/P), což bude představovat zhruba stejné náklady, jako tomu bylo před 
zavedením institutu karty sociálních systémů. V té souvislosti se také – stejně jako tomu bylo 
do konce roku 2011 -  obnovuje úprava v zákoně o správních poplatcích, podle níž vydání 
průkazu bude podléhat správnímu poplatku ve výši 30 Kč, což bude do jisté míry 
kompenzovat náklady na  vydávání průkazů, a vedle toho by navrhované zrušení karty 
sociálních systémů vedlo k úspoře výdajů na pořízení čtecích zařízení pro všechny pobočky 
Úřadu práce, bez kterých nelze systém  provozovat, přičemž  jejich zajištění na náklady České 
spořitelny nebylo smluvně zajištěno. 

Realizace navrhovaných změn není spojena s žádnými  výdaji rozpočtů krajů a obcí. 

 
4) Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, s mezinárodními 
       smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropských společenství. 

 
Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh 

zákona je v souladu i se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž 
je Česká republika vázána. Neodporuje ani právu Evropské unie, neboť upravovaná 
problematika je z hlediska navrhovaných změn v kompetenci členských států.  
 
Zvláštní část  
 
K části první  - změna zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 
zákonů 
 
Ruší se institut karty sociálních systémů, jehož úprava je zakotvena v zákoně č. 73/2011 Sb., 
o Úřadu práce České republiky. Důvod  zrušení tohoto institutu je uveden v obecné části 
důvodové zprávy. 
 
K část druhé - změna zákona  o státní sociální podpoře 
 
V zákoně o státní sociální podpoře se v souvislosti se zrušením karty sociálních systémů 
obnovují způsoby výplaty dávek podle úpravy platné a účinné do 31. prosince 2011; v tomto 
smyslu se v § 58  odst.  3 v zásadě obnovuje úprava věty první ve znění k uvedenému datu 
(s tím, že se navíc  vkládá slovo „bezúplatně“),  a v návaznosti na to se zrušuje  poznámka 
pod čarou č.  63.  
 
 
K části třetí  - změna zákona  o sociálních službách 
 
K bodu 1 
 
V zákoně o sociálních službách se v souvislosti se zrušením karty sociálních systémů 
obnovují způsoby výplaty příspěvku na péči podle úpravy účinné do 31. prosince 2011.  
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K bodu 2 
 
Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 1. 
 
K bodu 3 
 
Návrat k původním způsobům výplaty příspěvku se promítá i do ustanovení o kontrole 
využívání příspěvku. 
 
K části čtvrté  - změna zákona  o poskytování dávek  osobám se zdravotním postižením 
 
K bodu 1   
 
Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 5 a 6. 

K bodu 2 

Obdobně jako v případě příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách se i v případě 
dávek pro osoby se zdravotním postižením stanoví, že se vyplácejí v české měně, a to 
převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti podle rozhodnutí 
žadatele o dávku. Kromě důvodů uvedených v obecné části je zde dalším důvodem pro 
zrušení karty sociálních systémů skutečnost, že na tyto osoby by zřejmě nejtíživěji dopadla 
proklamovaná likvidace možnosti zasílání dávky poštovní poukázkou.   

 
K bodu 3 

Vypouští se ustanovení, podle něhož karta sociálních systémů současně slouží v zákonem 
stanovených případech jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo 
průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby 
se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). S touto 
změnou souvisí navrhované doplnění dosavadní zákonné úpravy týkající se průkazu osoby 
se zdravotním postižením, jak je uvedeno dále k  bodu 5 a 6. 

 

K bodu 4 

Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 3. 

 

K bodu 5 a 6 

V zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením se v souvislosti se zrušením 
karty sociálních systémů doplňuje úprava týkající se obsahových náležitostí průkazu osoby 
se zdravotním postižením, včetně vzoru těchto průkazů. Pro tyto účely se v zásadě obnovuje 
úprava, která se uplatňovala k 31. prosinci 2011 (podle § 86 a 106a zákona č. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpečení, kde se jednalo o průkazy mimořádných výhod pro občany těžce 
zdravotně postižené – průkaz TP, ZTP a ZTP/P). V rámci této úpravy se navrhuje přímo 
do zákona začlenit i tu úpravu, která byla dříve obsažena v § 31 prováděcí vyhlášky 
č. 182/1991 Sb. a v příloze k ní. Obdobný způsob právní úpravy existuje například 
ve Slovenské republice, kde úprava týkající se průkazů osob s těžkým zdravotním postižením 
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je také řešena pouze v zákoně ( § 16 zákona č. 447/2008 Z.z. a v příloze č. 8 uvedeného 
zákona), tedy bez toho, že by byla nutná úprava v prováděcím právním předpise. 

 

K bodu 7 

Vypouští se přechodné ustanovení související s vydáním karty sociálních systémů pro účely 
výplaty příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku. 

 
K části páté   - změna zákona  o zaměstnanosti 
 
K bodu 1 
 
V zákoně o zaměstnanosti se v návaznosti na zrušení karty sociálních systémů stanoví, 
že podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace poskytovaná v případě 
nevyplacení odstupného, odbytného nebo odchodného, se vyplácí v české měně převodem 
na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti podle rozhodnutí uchazeče 
o zaměstnání. 
 
K bodu 2 
 
V souvislosti se zrušením karty sociálních systémů se zrušuje ustanovení přechodného 
charakteru (doplněné při novelizaci provedené zákonem č. 505/2012 Sb.), podle kterého 
se do dne vydání karty sociálních systémů  příslušné dávky vyplácí  převodem na platební 
účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.   
 
K bodu 3 

 
Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 1. 
 
K části šesté   - změna zákona  č. 366/2011 Sb. 
 
K bodu 1 
 
Ze zákona č. 366/2011 Sb.,  kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony,  se vypouští přechodné ustanovení související s vydáním 
karty sociálních systémů pro účely výplaty  dávek pomoci v hmotné nouzi. 
 
K bodu 2 
 
Ze zákona č. 366/2011 Sb. se vypouští přechodné ustanovení související s vydáním karty 
sociálních systémů pro účely výplaty příspěvku na péči. 
 
K bodu 3 
 
Ze zákona č. 366/2011 Sb. se vypouští přechodné ustanovení související s vydáním karty 
sociálních systémů pro účely výplaty dávek státní sociální podpory. 
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K části sedmé  - změna zákona  č. 367/2011 Sb. 
 

Ze zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, se vypouští přechodné ustanovení související 
s vydáním karty sociálních systémů pro účely výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory 
při rekvalifikaci. 
 
K části osmé   - změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 
 
Ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se vypouští příslušná ustanovení 
týkající se výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím karty sociálních systémů. 
 
K části deváté  - změna zákona o přestupcích 
 
V návaznosti na navrhované zrušení úpravy týkající se karty sociálních systémů se navrhuje 
„vrátit“ do zákona o přestupcích dřívější úpravu týkající se přestupku v souvislosti s průkazy 
vydávanými osobám se zdravotním postižením, v té podobě, v jaké byla úprava uplatňována 
k 31. prosinci 2011. Podle tehdejšího znění § 28 přestupkového zákona se přestupku na úseku 
sociálních věcí dopustil ten, kdo „úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz 
mimořádných výhod, nebo kdo poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním 
zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod“. Vcelku logicky se navrhuje „vrátit“ 
do zákona tuto dřívější zákonnou úpravu ve vztahu k průkazu osoby se zdravotním 
postižením, protože její vypuštění by nebylo věcně či právně nijak zdůvodněné.    

 
K části desáté  - změna zákona o správních poplatcích 

V zákoně o správních poplatcích se v souvislosti s navrhovaným zrušením karty sociálních 
systémů navrhuje „vrátit“ do zákona dřívější úpravu správních poplatků týkajících se průkazů 
vydávaných osobám se zdravotním postižením, v té podobě, v jaké byla úprava uplatňována 
k 31. prosinci 2011. Jednalo se o úpravu obsaženou v § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních 
poplatcích před změnou tohoto ustanovení provedenou zákonem č. 366/2011 Sb., podle 
níž se osvobození od správních poplatků netýkalo úkonů za vydání nebo výměnu průkazu 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, s tím, že v příloze k zákonu 
v položce č. 9 písm. a) byla obsažena úprava, podle níž správnímu poplatku ve výši 30 Kč 
podléhalo „vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, 
včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený 
nebo neupotřebitelný“ (tato úprava je v příloze k zákonu stále obsažena, byť se již průkazy 
mimořádných výhod nevydávají). Také v tomto případě se vcelku logicky navrhuje „vrátit“ 
do zákona tuto dřívější zákonnou úpravu ve vztahu k průkazu osoby se zdravotním 
postižením, protože její vypuštění by nebylo věcně či právně nijak zdůvodněné.    
 

K části jedenácté  - změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

K bodu 1 
 
V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí se s ohledem na navrhované zrušení karty sociálních 
systémů stanoví, že dávky pěstounské péče se vyplácí v české měně bezúplatným převodem 
na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti podle rozhodnutí žadatele o dávku. 
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K bodu 2 
 
V souvislosti se zrušením karty sociálních systémů se zrušuje ustanovení přechodného 
charakteru (doplněné při novelizaci provedené zákonem č. 505/2012 Sb.), podle kterého 
se do dne vydání karty sociálních systémů dávky pěstounské péče vyplácí v české měně 
převodem na platební účet určený příjemcem dávky, nebo v hotovosti.   
 

K části dvanácté  - změna občanského soudního řádu 

V souvislosti se zrušením karty sociálních systémů se v  občanském soudním řádu zrušuje 
ustanovení, které bylo do zákona doplněno při jeho novelizaci provedené zákonem 
č. 396/2012 Sb., v němž se reaguje na uplatňování  karty sociálních systémů. 

 
K části  třinácté – Přechodná a zrušovací ustanovení 
 
K § 13 
 
Vzhledem k tomu, že zrušení karty sociálních systémů ve vymezených oblastech může 
v ojedinělých případech způsobit osobám, které chtěly použít tuto kartu jako kartu platební, 
problémy, stanoví se přechodné období pro dobu, po kterou bude karta tuto funkci plnit. 
Po uplynutí této doby budou dávky, na něž se vztahuje tento zákon, vypláceny dosavadním 
způsobem, tj. převodem na účet nebo v hotovosti, tj. formou poštovní poukázky.  Zároveň 
se vymezuje termín, do kterého musí být osobám zdravotně postiženým vydán průkaz TP, 
ZTP nebo ZTP/P namísto karty sociálních systémů.  

 
K § 14 
 
Ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a 
provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného 
záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb. a č. 471/2012 Sb., 
se zrušují ustanovení související s existencí karty sociálních systémů. 
 
K části čtrnácté - Účinnost 
 
K § 15 
 
Účinnost navržených opatření se navrhuje ke dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. 
 
 

 
V Praze dne 31. ledna 2013 

 
 
 
 
 
 

Milan Štěch, v. r. 
předseda  Senátu 



Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn   
 
 

K části první 
Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 

 
§ 4b  

(1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí náleží oprávněným 
osobám a příjemcům dávek vedeným v tomto systému karta sociálních systémů. Krajská 
pobočka místně příslušná podle místa bydliště osoby zabezpečí vydání karty sociálních 
systémů. V odůvodněných případech může krajská pobočka vydat kartu sociálních systémů i 
jiným osobám.  

 (2) Karta sociálních systémů je veřejnou listinou.  

 (3) Karta sociálních systémů slouží k identifikaci osob uvedených v odstavci 1 pro účely 
informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, sociálně-právní ochrany dětí, 
pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a 
v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Karta sociálních systémů může mít dále následující 
funkce:  
a) elektronicky čitelného identifikačního dokladu ve vztahu k Jednotnému informačnímu 

systému práce a sociálních věcí,  
b) průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,  
c) platební.  
  
(4) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů je držitel povinen bez 
zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce a uhradit náklady spojené s vydáním 
nové karty sociálních systémů. Příslušná krajská pobočka vydá novou kartu, a to do 30 dnů 
ode dne zaplacení úhrady nákladů spojených s vydáním nové karty sociálních systémů, 
popřípadě do 15 dnů, požádá-li osoba o zkrácení lhůty. Příslušná krajská pobočka bez 
zbytečného odkladu po ohlášení vydá osobě potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení karty sociálních systémů. Toto potvrzení nahrazuje kartu sociálních systémů pro účely 
identifikace osob pro účely sociálního systému a pro účely uvedené v odstavci 3 písm. b) a 
jeho platnost je omezena na dobu 60 dnů ode dne jeho vydání.  

 (5) Změnu údajů uvedených v kartě sociálních systémů je držitel karty povinen bez 
zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce. Na základě ohlášení zabezpečí 
příslušná krajská pobočka vydání nové karty sociálních systémů.  

(6) Při převzetí nové karty sociálních systémů podle odstavců 4 a 5 je její držitel povinen 
odevzdat příslušné krajské pobočce dosavadní kartu sociálních systémů nebo potvrzení o 
ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Držitel karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním 
postižením je povinen odevzdat tuto kartu příslušné krajské pobočce také v případě, kdy je mu 
podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů vydána nová karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením.  

 (7) Na přední straně karty sociálních systémů je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení 
držitele této karty. Má-li karta sociálních systémů funkci průkazu osoby se zdravotním 
postižením, je na přední straně této karty dále uvedeno označení druhu průkazu osoby se 
zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo 
praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a 
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karta je opatřena fotografií držitele karty sociálních systémů o velikosti 23 mm x 17,8 mm.  

 (8) Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů obsahuje 
jméno, popřípadě jména a příjmení držitele nahrazované karty sociálních systémů. Pokud 
nahrazovaná karta sociálních systémů měla funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, 
obsahuje toto potvrzení také označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, 
popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby 
hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.  

 (9) Vzor, další náležitosti a provedení karty sociálních systémů a vzor, další náležitosti a 
provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a 
podrobnosti související s vydáváním karty sociálních systémů stanoví ministerstvo vyhláškou.  

  
 

K části druhé 
Zákon o státní sociální podpoře 

 
§ 58 

 
(1) Dávky vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávkách. 

  
(2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 
písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa, kde je oprávněná osoba 
hlášena k trvalému pobytu, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto 
změnou k výplatě dávky příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby 
dozvěděl. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské pobočce 
Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž 
základě byla dávka přiznána. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce vyplácí dávku od 
měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla dávka zastavena. 

  
(3) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů63), a to převodem 
na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty sociálních 
systémů63)  Dávka se poukazuje bezúplatně na účet příjemce u banky v České republice 
nebo pobočky zahraniční banky vykonávající činnost na území České republiky nebo 
spořitelního a úvěrního družstva v České republice nebo se vyplácí v hotovosti. 
Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka 
vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka 
Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena. 
____________________ 
63) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,       ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 
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K části třetí 
Zákon o sociálních službách 

 
§ 18 

Způsob výplaty příspěvku 
 
(1) Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. 

  
(2) Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodnutí o 
příspěvku. 

  
(3) Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to 
využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem 
příspěvku anebo v hotovosti. Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty 
příspěvku, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost 
doručena. 

  
(4) Výši úhrady potřebné pomoci poskytnuté v kalendářním měsíci je poskytovatel sociálních 
služeb, který poskytuje sociální služby na základě oprávnění k jejich poskytování podle § 78 
odst. 1, povinen příjemci příspěvku písemně vyúčtovat nejpozději do 15 kalendářních dnů po 
uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta. 

  
(5) Podle odstavců 3 a 4 se nepostupuje, jde-li o výplatu příspěvku z důvodu přechodu nároku 
na jeho výplatu podle § 16, a je-li příspěvek vyplácen do ciziny; v těchto případech způsob 
výplaty určí plátce příspěvku, a to buď v hotovosti, nebo poukazem na platební účet. 

  
(6) Dojde-li v době, ve které je příspěvek vyplácen, ke změně místa trvalého nebo hlášeného 
pobytu oprávněné osoby, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto změnou 
k výplatě příspěvku příslušná, výplatu příspěvku, a to nejpozději do konce kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž se o změně trvalého nebo hlášeného 
pobytu oprávněné osoby dozvěděla. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená ve větě první 
předá krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu 
oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byl příspěvek přiznán. Příslušná krajská 
pobočka Úřadu práce vyplácí příspěvek od měsíční splátky následující po kalendářním 
měsíci, v němž byla výplata příspěvku zastavena. 
_________________ 
53) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,        ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 
 

Kontrola využívání příspěvku 
 

§ 29 
  
(1) Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda 
a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci, 
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 83, 

nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů 
sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem anebo speciálním lůžkovým 
zdravotnickým zařízením hospicového typu7a), 
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c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě 
ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), 

d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je 
zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti 
okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat, 

e) v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče 
uvedeným v § 83, je tato osoba zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu k 
poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže 
lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna 
tuto pomoc poskytovat, 

f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních 
služeb. 

(2) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce a zaměstnanci 
státu zařazení k výkonu práce v ministerstvu jsou na základě souhlasu osoby oprávněni 
vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení sociálního šetření a kontroly 
využívání příspěvku. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem 
společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce nebo 
ministerstvem jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení 
účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a 
identifikační údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce nebo ministerstva. 

(3) Na postup při kontrole podle odstavce 1 se nevztahuje zákon o státní kontrole34). 

(4) O výsledku kontroly podle odstavce 1 provede krajská pobočka Úřadu práce záznam do 
spisu, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení 
ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Záznam o výsledku kontroly podepisují 
osoby, které kontrolu provedly. Se záznamem musí být kontrolovaný seznámen. 

(5) Zjistí-li krajská pobočka Úřadu práce při kontrole podle odstavce 1 závažné nedostatky v 
poskytovaných sociálních službách nebo zjistí-li, že sociální služby jsou poskytovány bez 
oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1, je povinna neprodleně písemně informovat 
krajský úřad příslušný podle § 78 odst. 2. 

(6) Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká1) nebo asistent sociální péče, krajská 
pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení 
prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového 
pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče 
poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, 
která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela. 

(7) Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu 
využívání příspěvku prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, 
který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo 
právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, 
uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 
odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně. , anebo využitím platební funkce karty 
sociálních systémů. 
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K části čtvrté 
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  

a o změně souvisejících zákonů 
 
 

§ 9  
Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku  

 
(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 
pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto 
příspěvku.  

(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má 
osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou 
mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní 
stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.  

(3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.  

(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující 
přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou 
uvedeny v příloze č. 1  k tomuto zákonu.  

 
§ 19 

Způsob výplaty dávek 
 
(1) Příspěvek na mobilitu se vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, za který náleží. 

(2) Příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci. 

(3) Dávky se vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů12), a to 
převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti anebo využitím platební 
funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí žadatele o dávku. Dávky se vyplácejí 
v české měně, a to bezúplatným převodem na platební účet určený příjemcem dávky 
nebo v hotovosti podle rozhodnutí žadatele o dávku. Způsob výplaty určuje příjemce 
dávky. 

(4) Dávky se do ciziny nevyplácejí. 

(5) Dávka se považuje za vyplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Úřadu práce 
České republiky. 

 
HLAVA V 

PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

§ 34 

 (1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a 
osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, 
vydává krajská pobočka Úřadu práce podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních 
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systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby 
s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním 
postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením 
s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 

(2) Průkaz osoby se zdravotním postižením uvedený v odstavci 1 náleží též osobě starší 1 
roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na pomoci 
jiné osoby podle zákona o sociálních službách. 

(3) Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro 
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). 

(4) Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro 
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká 
závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby 
v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. 

(5) Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány 
pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká 
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na 
mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo 
orientace, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4. 

_________________ 
12) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 

 
34a 

(1) Průkaz  osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou27).  

(2)  Průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje jméno, příjmení, rodné příjmení, 
rodné číslo, fotografii  držitele průkazu, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, 
který průkaz vydal,  dobu platnosti průkazu a  označení druhu průkazu osoby se 
zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo 
praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky 
nevidomé28). Podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno 
s těžko překonatelnou překážkou. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním 
postižením od data jeho vydání může činit u držitele průkazu ve věku  
a)   do 20 let nejvýše 5 let,  
b)  20 až 50 let nejvýše 10 let,  
c)   nad 50 let bez omezení.  

(3) Fotografie pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením má rozměry 35 x 45 
mm, odpovídá současné podobě držitele průkazu, zobrazuje jej v předním čelném 
pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském 
oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li 
její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě 
nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci 
občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a 
horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Fotografie je přelepována 
destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm široká a 30 mm dlouhá; 
samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. 

(4) Platnost průkazu osoby se zdravotním postižením končí uplynutím doby v něm 
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vyznačené, ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, smrtí držitele průkazu nebo 
prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušné krajské pobočky Úřadu práce, 
která rozhodne o neplatnosti průkazu osoby se zdravotním postižením v případě, že 
průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo 
k podstatné změně podoby držitele průkazu anebo je průkaz poškozen tak, že zápisy 
v něm uvedené jsou nečitelné anebo je porušena jeho celistvost.  

(5) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen dbát, aby údaje uvedené 
v průkazu odpovídaly skutečnosti, chránit průkaz před poškozením, zničením, ztrátou a 
zneužitím, ohlásit orgánu, který vydal průkaz, že některá z uvedených skutečností 
nastala, a dále je povinen na výzvu krajské pobočky Úřadu práce, která vydala průkaz, 
předložit průkaz ke kontrole a odevzdat neplatný průkaz. 

(6) Každý, kdo nalezne průkaz osoby se zdravotním postižením nebo má v držení 
průkaz osoby se zdravotním postižením zemřelého občana nebo občana prohlášeného za 
mrtvého, je povinen jej neprodleně odevzdat kterékoliv krajské pobočce Úřadu práce. 
Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu průkazu osoby se zdravotním 
postižením, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět. Krajská pobočka Úřadu 
práce, které je odevzdán průkaz podle předchozích ustanovení, je povinna odevzdat 
průkaz  krajské pobočce Úřadu práce, která jej vydala. 

(7) Vzory průkazu osoby se zdravotním postižením včetně destrukční hologramové 
samolepky jsou uvedeny v příloze č. 2  k tomuto zákonu. 

______________________  

27)   § 67 občanského soudního řádu. 

28)   Příloha č. 3 vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních   systémů, 
 vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo   zničení karty sociálních 
 systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního    pracovníka.  

 
§ 38 

Přechodná ustanovení 
 

(1) Řízení o peněžitých dávkách sociální péče a mimořádných výhodách podle vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a 
pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pověřenými obecními 
úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a orgány Ministerstva obrany, které jsou 
příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, dokončí krajské 
pobočky Úřadu práce podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(2) Řízení o odvolání proti rozhodnutí o dávkách sociální péče a mimořádných výhodách 
podle odstavce 1, zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona krajskými úřady a Ministerstvem obrany, dokončí ministerstvo podle předpisů 
účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(3) Řízení o bezúročných půjčkách podle § 57 a 58 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona obecními úřady obcí s rozšířenou působností, dokončí 
tyto obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle předpisů účinných do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

(4) Řízení o odvolání proti rozhodnutí o bezúročné půjčce podle odstavce 3, zahájená a 
pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona krajskými úřady, 
dokončí tyto krajské úřady podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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(5) Lhůty pro vydání rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 se prodlužují o 30 dnů. 

(6) Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo 
prakticky nevidomým občanům podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. Pověřené obecní úřady a orgány 
Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
vojáků z povolání, zašlou příjemcům těchto dávek do 31. prosince 2011 písemné sdělení o 
zániku nároku na tyto dávky. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

(7) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle 
předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, 
a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 
2015. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle osobám, kterým byly přiznány 
mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení obsahující informace o další 
platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich nahrazení novými průkazy. Toto 
sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

(8) U osob, kterým byly rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností přiznány 
mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se po dobu platnosti průkazu osvědčujícího stupeň těchto mimořádných výhod, 
nejdéle však do 31. prosince 2015, považuje podmínka neschopnosti zvládat základní životní 
potřeby v oblasti mobility a orientace stanovená v § 6 odst. 1 pro přiznání příspěvku na 
mobilitu za splněnou. 

(9) Nárok na dávky sociální péče a mimořádné výhody podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za dobu do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, zaniká od 1. ledna 2012, nebyl-li do 31. prosince 2011 nárok uplatněn u příslušného 
orgánu. 

(10) Pohledávky vzniklé z půjček podle § 57 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

(11) Závazky příjemců dávek vzniklé podle § 33 odst. 8, § 34 odst. 6, § 35 odst. 7, § 36 odst. 
1 a § 37 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pohledávky z těchto 
závazků přecházejí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou republiku - Úřad práce 
České republiky. 

(12) Osobám, kterým byl podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla a u nichž běh 
lhůty podle § 35 odst. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, stanovené pro opětovné poskytnutí tohoto příspěvku neskončil před 1. lednem 
2012, se příspěvek na zvláštní pomůcku určený na pořízení motorového vozidla poskytne při 
splnění podmínek stanovených v § 9 tohoto zákona poprvé po uplynutí lhůty uvedené v § 35 
odst. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(13) Výkon rozhodnutí v oblasti dávek sociální péče podle odstavce 1 zahájený pověřenými 
obecními úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona nebo výkon rozhodnutí, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona zahájen, dokončí nebo provede příslušný pověřený obecní úřad nebo obecní 
úřad obce s rozšířenou působností; výnosy z výkonu těchto rozhodnutí jsou příjmem obce. 
Výkon rozhodnutí v oblasti dávek sociální péče podle odstavce 1 zahájený orgány 
Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
vojáků z povolání, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo výkon rozhodnutí, který 
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nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájen, dokončí nebo provede Úřad práce 
České republiky. 

 (14) Příslušné pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností předají 
bezodkladně a bezúplatně územně příslušné krajské pobočce Úřadu práce po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona spisy a dokumenty týkající se odstavců 1, 7 až 9 a 11. Ostatní spisy a 
dokumenty předají do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jestliže o to budou 
krajskou pobočkou Úřadu práce požádány, jsou povinny jednotlivé spisy a dokumenty předat 
bezodkladně. U spisů a dokumentů, jimž do 31. prosince 2011 projde skartační lhůta, 
provedou skartační řízení. Obdobně postupují krajské úřady a Ministerstvo obrany při předání 
spisů a dokumentů týkajících se odvolacích řízení, s výjimkou odstavce 4, a orgány 
Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
vojáků z povolání, při předání spisů a dokumentů týkajících se odstavců 1, 6 a 13. 

(15) Do dne vydání karty sociálních systémů pro účely výplaty dávek se příspěvek na 
mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku vyplácejí převodem na platební účet určený 
příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje 
příjemce dávky. 

(16)  (15)  Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění účinném do 31. 
prosince 2011, se postupuje i po tomto dni, jde-li o tvrdosti, které by se vyskytly v souvislosti  
se závazky příjemců dávek vzniklými podle § 33 odst. 8, § 34 odst. 6, § 35 odst. 7, § 36 odst. 
1 a § 37 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2011. 

 
 

K části páté 
Zákon o zaměstnanosti 

§ 53 

(1) Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b se 
vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů83), a to převodem na platební 
účet určený uchazečem o zaměstnání, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty 
sociálních systémů převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo 
v hotovosti  podle  rozhodnutí  uchazeče  o  zaměstnání. Do  dne vydání  karty sociálních  
systémů  se  tyto  dávky  vyplácí  v  české  měně,  a  to převodem na platební účet určený 
uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.  Způsob výplaty určuje příjemce dávky. 

(2) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci 
rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím 
kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další 
splátce zúčtovány. 

(3) Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při 
rekvalifikaci jen po část kalendářního měsíce, náleží podpora v nezaměstnanosti nebo 
podpora při rekvalifikaci v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto 
podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

_____________________ 

83) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,       ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 

 
 
 



 - 10 -

K části šesté 
Zákon č. 366/2011 Sb. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Podmínka bydliště na území České republiky podle § 5 odst. 1 písm. a) až e), § 5 odst. 2 
písm. b) a § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi se vztahuje na nároky, které 
vzniknou po 31. prosinci 2011. 

2. Rozhodné období, za které se zjišťuje příjem pro účely vzniku nároku na dávku, se pro 
účely řízení, které bylo zahájeno a nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, posuzuje podle § 10 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Výkon veřejné služby, který byl organizován obcí do 31. prosince 2011, pokračuje po 
dohodě s krajskou pobočkou Úřadu práce i po 31. prosinci 2011. Práva a povinnosti 
vyplývající z pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, 
kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, která 
byla uzavřena do 31. prosince 2011 na období po 31. prosinci 2011, převezme po dohodě 
s obcí krajská pobočka Úřadu práce. Náklady na pojistné z této smlouvy na období po 31. 
prosinci 2011 nese krajská pobočka Úřadu práce. Spisy týkající se výkonu veřejné služby 
jsou obce povinny bezúplatně předat příslušné krajské pobočce Úřadu práce bezodkladně 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Krajská pobočka Úřadu práce od 1. ledna 2012 
zajistí ochranné pomůcky a pracovní předměty, pokud se s obcí nedohodne jinak. 

4. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se nevymožené částky nahrazující neplacené 
výživné, o němž se nevede řízení o výkonu rozhodnutí, přestávají vymáhat a tyto 
pohledávky zanikají. V případě, kdy příjemce dávky ještě nepřijal dlužné výživné a 
pobíral příspěvek na živobytí s částkami nahrazující neplacené výživné podle § 32, zaniká 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost vrátit tyto částky. 

5. Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi zahájená a pravomocně neskončená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácí způsobem podle § 43 
zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

Čl. IV 
Přechodná ustanovení 

  
1. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. V řízení o příspěvku na péči zahájeném a pravomocně neskončeném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede posouzení stupně závislosti za období do 
31. prosince 2011 podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, a za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Příspěvek na péči náležející ke dni účinnosti tohoto zákona osobám do 18 let věku ve výši 
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
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účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. Příslušná krajská 
pobočka Úřadu práce doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za měsíc leden 
2012 těmto osobám písemné sdělení o změně výše tohoto příspěvku podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

3. Děti starší 1 roku věku, které podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zakládaly ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona nárok na rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení, a kterým 
nenáležel k tomuto dni příspěvek na péči, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o děti dlouhodobě zdravotně postižené, 
b) ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o děti dlouhodobě těžce zdravotně 

   postižené. 
Těmto osobám náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek na péči ve výši 
podle § 11 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, pokud si nezvolí rodičovský příspěvek nejpozději do 31. ledna 2012, a to po 
dobu, než je na základě nového posouzení zdravotního stavu vydáno rozhodnutí o 
příspěvku na péči, nejdéle však do 31. prosince 2012. 

  

4. Příslušný orgán, který vydal rozhodnutí o registraci podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyzve nejpozději do 31. 
ledna 2012 písemným sdělením poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v 
registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby ve lhůtě do 1 měsíce od 
doručení výzvy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí sdělili 
číslo platebního účtu, na který bude vyplácena úhrada za potřebnou pomoc z příspěvku na 
péči podle § 18 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

5. Poskytovatelé pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče podle § 52, speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 
hospicového typu a v dětských domovech, kteří poskytují pomoc podle zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tuto pomoc 
poskytují i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat žádost o zapsání do 
registru poskytovatelů podle § 85 ve lhůtě nejpozději do 31. března 2012. 

6. Do dne vydání karty sociálních systémů se příspěvek na péči vyplácí způsobem podle 
§ 18 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 
Čl. VI 

Přechodná ustanovení 
  
1. Podmínka bydliště na území České republiky podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 

Sb., ve znění tohoto zákona, pro nárok na dávky státní sociální podpory se vztahuje na 
nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011; jde-li o nároky na dávky státní sociální 
podpory, které vznikly před 1. lednem 2012 podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 
účinném ke dni účinnosti tohoto zákona, uvedená podmínka bydliště na území České 
republiky se vztahuje na nároky na dávky státní sociální podpory od 1. října 2012. 
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2. Nárok na rodičovský příspěvek, který ke dni 31. prosince 2011 náležel podle zákona 
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto zákona, z důvodu péče o dítě 
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, jde-li o dítě, 
které je ke dni účinnosti tohoto zákona mladší 3 let, bude náležet i po 31. prosinci 2011, 
nejdéle však do 3 let věku tohoto dítěte, ve výši 7 600 Kč měsíčně s tím, že úprava výše 
rodičovského příspěvku při jeho souběhu s peněžitou pomocí v mateřství nebo 
nemocenským poskytovaným v souvislosti s porodem platí i zde. Rodičovský příspěvek 
bude po 31. prosinci 2011 vyplácet příslušný orgán státní sociální podpory bez žádosti 
v případě, že dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek nemá zároveň nárok na 
příspěvek na péči. Má-li toto dítě nárok na příspěvek na péči, musí rodič nejpozději do 
31. ledna 2012 písemně provést volbu pouze jedné dávky, protože § 30b odst. 4 zákona 
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro tyto 
případy. Po provedené volbě krajská pobočka Úřadu práce odejme druhou dávku. 

3. Nejde-li o nárok na rodičovský příspěvek podle bodu 2, nárok na rodičovský příspěvek 
podle § 30 odst. 1 písm. e) a odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne 31. 
prosince 2011, náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. Rodičovský příspěvek, který 
náleží podle věty první do dne účinnosti tohoto zákona, se vyplatí naposledy za prosinec 
2011. O zániku nároku na rodičovský příspěvek zašle orgán státní sociální podpory jeho 
poživateli sdělení, v němž současně informuje o nárocích dítěte po 31. prosinci 2011. 

4. Jde-li o nárok na rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok přede dnem účinnosti 
tohoto zákona a který bude náležet i po 31. prosinci 2011, může rodič 

a) čerpat rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2011 podle právní úpravy platné přede 
dnem účinnosti tohoto zákona, nebo 

b) nejdříve 1. ledna 2012 požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy 
platné ode dne 1. ledna 2012, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 
1. lednem 2012 se započtou do celkové částky rodičovského příspěvku podle § 30a 
odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Změna rodičovského příspěvku se provede na základě písemné žádosti 
podané rodičem. 

  
5. Dítě, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona náleží z dávek pěstounské péče příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti 
tohoto zákona, se považuje pro účely tohoto příspěvku nejdéle do 31. prosince 2012 
a) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká 

závislost), bylo-li před 1. lednem 2012 dlouhodobě nemocné, 
b) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost), bylo-li před 1. lednem 2012 dlouhodobě zdravotně postižené, 
c) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká 

závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), bylo-li před 1. lednem 2012 
dlouhodobě těžce zdravotně postižené, pokud dítě nebylo posouzeno podle zákona o 
sociálních službách pro účely příspěvku na péči. 

  
6. Nárok na sociální příplatek podle čl. VIII bodu 2 zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a 
sociálních věcí, zaniká dnem 31. prosince 2011. O zániku nároku na sociální příplatek 
zašle orgán státní sociální podpory jeho poživateli sdělení, které se nedoručuje do 
vlastních rukou. 



 - 13 -

7. Řízení o dávkách státní sociální podpory zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

8. Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácí způsobem podle § 58 
zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

9. 8. Ustanovení § 54a zákona o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se použije vůči rodičům nebo pěstounovi, kterým byla uložena 
sankce podle zvláštního právního předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným 
plněním povinné školní docházky dítěte v rodině nebo v pěstounské péči, pokud tato sankce 
nabyla právní moci nejdříve počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
10. 9. V případech, kdy rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se na základě uložení pravomocné sankce podle zvláštního právního 
předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky 
dítěte v rodině postupuje ohledně nároku na výplatu rodičovského příspěvku podle ustanovení 
§ 54a odst. 2 zákona o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

 
 

K části sedmé 
Zákon č. 367/2011 Sb. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
  
1. Při posuzování překážky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podle § 25 

odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se nepřihlíží k ukončení zaměstnání zprostředkovaných krajskou pobočkou Úřadu práce 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Do dne vydání karty sociálních systémů se podpora v nezaměstnanosti a podpora při 
rekvalifikaci vyplácejí převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo 
poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.  

3.  2.  Pojistné smlouvy podle § 58a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, platí po dobu, na kterou byly sjednané. 

 4.  3.  Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla pravomocně 
ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi 
související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti 
o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou. 

 5.  4.  Rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, vydaná do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, platí po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. ledna 2015. 
Po dobu platnosti těchto rozhodnutí jsou osoby zdravotně znevýhodněné považovány pro 
účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. ledna 2012. 

 6.  5. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněné 
pracovní dílny a z dohod o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněné pracovní dílny, uzavřených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle 
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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 7.  6. Pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně, 
vytvořené nebo vymezené na základě dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce, se ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za chráněná pracovní místa. 

 8. – 16. 7. – 15. 

 
K části osmé 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
 

§ 43 
Výplata dávek 

  
(1) Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v měsíčních 
lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou 
finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně. 

(2) Doplatek na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží, v měsíčních lhůtách 
určených plátcem doplatku. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, 
nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního 
období. 

(3) Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně. 

(4) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen 
„karta“), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím platební 
funkce karty,  převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, prostřednictvím 
poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím 
poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr 
zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo 
osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. 

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v 
hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je 
určena. Způsob výplaty 

a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % 
přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo poukázky 
opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, 

b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit 
plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto 
využitím platební funkce karty nebo využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve 
stanovené hodnotě, 

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce 
dávky jako způsob výplaty využitím platební funkce karty, využitím přímé úhrady 
výdaje nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo 
využitím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob 
výplaty prostřednictvím karty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu 
uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů 
výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je 
důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem. 

(6) Dojde-li v době, ve které je vyplácen příspěvek na živobytí, ke změně místa, kde je 
příjemce dávky hlášen k pobytu, zastaví plátce dávky, který byl před touto změnou k výplatě 



 - 15 -

dávky příslušný, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž se o změně pobytu příjemce dozvěděl. Plátce dávky uvedený ve větě první 
předá orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušnému podle místa pobytu příjemce kopie 
podkladů, na jejichž základě byla dávka přiznána. Plátce dávky vyplácí dávku od měsíční 
splátky následující po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena. 
____________________ 
65) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,       ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 
 
 

K části deváté 
Změna zákona o přestupcích 

§ 28 
Přestupky na úseku sociálních věcí 

 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije kartu 
sociálních systémů průkaz osoby se zdravotním postižením,  nebo poruší jinou povinnost 
stanovenou zákonem na úseku průkazů osob se zdravotním postižením. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. 

 
 

K části desáté 
Změna zákona o správních poplatcích 

§ 8 
Osvobození od poplatku 

(1) Od poplatků jsou osvobozeny  
a) státní orgány a státní fondy, 
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové 

z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a 
imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony 
prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s 
výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, 
kterým jsou pověřeny, 

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je 
Česká republika vázána. 

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony  
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o 

důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o 
veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o 
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, 
o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné 
nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou 
poplatku a s výjimkou poplatku s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu  průkazu  
osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku  za přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních 
předpisů o sociálních službách, 
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b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného 
veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci 
úřední, 

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního 
samosprávného celku, 

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, 
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 

bod 1 písmeno l), 
f) pro účely využití volebního práva, 
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, 
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, 
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se 

pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost 
větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní 
zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, 
sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. 

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad 
účel, k němuž byl proveden. 

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném 
v sazebníku. 

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek 
anebo upustit od jeho vybrání. 

 
Příloha 

Sazebník 
ČÁST   I 

 
Položka 9  
  
a) Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým 

zdravotním postižením průkazu osoby  se zdravotním 
postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz 
poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný 

 
 
 
Kč 30 

b)   Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci Kč 500 

c)   Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení 
k zaměstnání cizinci 

 
Kč 250 

d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům  
      Na území České republiky 

 
Kč 10 000 

e)   Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000 

e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území  
      České republiky 

 
Kč 5 000 
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K části jedenácté 
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

 
§ 47t  

Způsob výplaty dávek pěstounské péče  
 
(1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna se vyplácejí měsíčně, a to po 
uplynutí kalendářního měsíce, za které náležely, nejpozději však do konce kalendářního 
měsíce následujícího po tomto měsíci.  
  
(2) Příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla se vyplatí 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla dávka 
přiznána.  
  
(3) Dávky pěstounské péče vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná 
k rozhodování o dávkách.  
  
(4) Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních 
systémů, a to převodem na platební účet určený příjemcem, v hotovosti, nebo využitím 
platební funkce karty sociálních systémů. Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české 
měně, a to bezúplatným převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo 
v hotovosti podle rozhodnutí žadatele o dávku.   Do dne vydání karty sociálních systémů 
se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený 
příjemcem dávky nebo v hotovosti.  Způsob výplaty určuje příjemce dávky. Oprávněná 
osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. 
Požádá- li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce 
povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.  
  
(5) Dávky pěstounské péče se do ciziny nevyplácejí.  
  
 

K části dvanácté 
Změna občanského soudního řádu 

 
§ 303  

 
(1) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně 
pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u 
peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak.  
  
(2) Ustanovení o přikázání pohledávky z účtu nelze použít, jestliže jde o vklady na vkladních 
knížkách a vkladních listech nebo o jiné formy vkladů (dále jen „vkladní knížka“).  
  
(3) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit 
ohledně pohledávky na účtu u peněžního ústavu, na němž jsou peněžní prostředky 
určené k vyplácení prostřednictvím karty sociálních systémů.   
 
 


