
Parlament České republiky

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA  
2013

                                    6. volební období

159.
USNESENÍ

výboru pro sociální politiku
z 31. schůze 

dne 28. května 2013

k senátnímu návrhu zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/

Po úvodním slově místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, zpravodajské zprávě 
poslankyně Gabriely Peckové a po rozpravě

výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I.   d o p o r u č u j e   Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby  v y s l o v i l a   s o u h l a s se 
senátním návrhem zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ v tomto 
znění:

„ZÁKON

ze dne …………………. 2013
o zrušení karty sociálních systémů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Úřadu práce České republiky 

Čl. I

Zákon 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 mění takto:

1. V § 4a odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Ministerstvo je správcem Jednotného 
informačního systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění 
úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, 
příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, 
státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační systém práce 
a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání 
potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení 
dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12).“.



2

           Poznámka pod čarou č. 12 zní:
           „12) § 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 4a odst. 1 větě třetí se slova „v předchozí větě“ nahrazují slovy „ve větách první 
a druhé“.

3. § 4b se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Karty sociálních systémů vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají 
platnosti ode dne, kterým krajská pobočka Úřadu práce České republiky provedla změnu 
způsobu výplaty dávky, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci 
nebo kompenzace podle tohoto zákona, nejpozději však uplynutím posledního dne šestého 
kalendářního měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Karty sociálních systémů s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením vydané 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, se uplynutím dne pozbytí jejich platnosti podle bodu 1 považují 
za průkazy osob se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. III

V § 58 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se 
věta první nahrazuje větou „Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený 
příjemcem dávky, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.“.

Poznámka pod čarou č. 63 se zrušuje.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních systémů a které je dávka vyplácena způsobem 
podle § 58 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, bude písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky nejpozději do 
1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo písemně 
sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na zrušení karty sociálních systémů.
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2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky je povinna provést změnu způsobu výplaty 
dávky nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. Lhůta uvedená v § 58 odst. 3 
větě třetí zákona č. 117/1995 Sb. zde neplatí. 

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky způsob výplaty dávky 
podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka 
ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nejpozději však od 
šestého kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena na 
účet naposledy sdělený Úřadu práce České republiky příjemcem dávky, a nebude-li takový 
účet, bude vyplácena poštovním poukazem.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. V

V § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 505/2012 Sb., se věty první až třetí nahrazují větou 
„Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české měně převodem na platební účet určený 
příjemcem dávky pěstounské péče, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce 
dávky pěstounské péče.“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních systémů a které je dávka vyplácena způsobem 
podle § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, bude písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky nejpozději do 
1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo písemně 
sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na zrušení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky je povinna provést změnu způsobu výplaty 
dávky nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. Lhůta uvedená v § 47t odst. 4 
větě poslední zákona č. 359/1999 Sb. zde neplatí. 

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky způsob výplaty dávky 
podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka 
ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nejpozději však od 
šestého kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena na 
účet naposledy sdělený Úřadu práce České republiky příjemcem dávky, a nebude-li takový 
účet, bude vyplácena poštovním poukazem.



4

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. VII

V § 53 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., 
zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 505/2012 Sb., odstavec 1 zní:

„(1) Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b 
se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo poštovním 
poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.“.

Poznámka pod čarou č. 83 se zrušuje.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních systémů a které je podpora v nezaměstnanosti, 
podpora při rekvalifikaci nebo kompenzace podle § 44b zákona č. 435/2004 Sb. vyplácena 
způsobem podle § 53 odst. 1 věty první zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, bude písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce České 
republiky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby 
sdělila způsob výplaty podpory nebo kompenzace v návaznosti na zrušení karty sociálních 
systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky je povinna provést změnu způsobu výplaty 
podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace podle § 44b zákona č. 
435/2004 Sb. nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. 

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky způsob výplaty podpory 
nebo kompenzace podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, bude podpora nebo kompenzace ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce 
České republiky, nejpozději však od šestého kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, vyplácena na účet naposledy sdělený Úřadu práce České republiky 
příjemcem podpory nebo kompenzace, a nebude-li takový účet, bude vyplácena poštovním 
poukazem.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. IX

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., 
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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., 
zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Příspěvek se vyplácí v české měně převodem 
na platební účet určený příjemcem příspěvku uvedeným v § 19, popřípadě zvláštním 
příjemcem příspěvku, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce 
příspěvku uvedeného v § 19, popřípadě zvláštního příjemce příspěvku.“ a ve větě druhé se 
za slova „příjemce příspěvku“ vkládají slova „ , popřípadě zvláštní příjemce příspěvku,“.

Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje.

2. V § 18 odst. 5 části věty za středníkem se slova „v hotovosti“ nahrazují slovy „poštovním 
poukazem“.   

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

Čl. X
Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních systémů a které je příspěvek na péči vyplácen 
způsobem podle § 18 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, bude písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce České 
republiky nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
aby osobně nebo písemně sdělila způsob výplaty příspěvku na péči v návaznosti na zrušení 
karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky je povinna provést změnu způsobu výplaty 
příspěvku na péči nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. Lhůta uvedená v § 18 
odst. 3 větě druhé zákona č.108/2006 Sb. zde neplatí. 

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky způsob výplaty 
příspěvku na péči podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, bude příspěvek na péči ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce České 
republiky, nejpozději však od šestého kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, vyplácen na účet naposledy sdělený Úřadu práce České republiky 
příjemcem příspěvku na péči uvedeným v § 19 zákona č. 108/2006 Sb., popřípadě zvláštním 
příjemcem tohoto příspěvku, a nebude-li takový účet, bude vyplácen poštovním poukazem.

ČÁST ŠESTÁ
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Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XI

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 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 odstavec 4 zní:
„(4) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený oprávněnou 

osobou, jiným příjemcem dávky nebo zvláštním příjemcem dávky, v hotovosti, poštovním 
poukazem, 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 dávky nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi 
zavázána.“.

Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.

2. V § 43 odst. 5 písm. a) se slova „platební funkce karty nebo“ zrušují.

3. V § 43 odst. 5 písm. b) se slova „platební funkce karty nebo využitím“ zrušují.

4. V § 43 odst. 5 písm. c) se slova „využitím platební funkce karty,“ a slova „prostřednictvím 
karty“ zrušují.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních systémů a které je dávka vyplácena způsobem 
podle § 43 odst. 4 a 5 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, bude písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky 
nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně 
nebo písemně sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na zrušení karty sociálních systémů.

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky je povinna provést změnu způsobu výplaty 
dávky nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. 

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky způsob výplaty dávky 
podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka 
ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nejpozději však od 
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šestého kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena na 
účet naposledy sdělený Úřadu práce České republiky oprávněnou osobou, jiným příjemcem 
dávky nebo zvláštním příjemcem dávky, a nebude-li takový účet, bude vyplácena poštovním 
poukazem.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Čl. XIII

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 § 19 odstavec 3 zní: 

„(3) Dávky se vyplácejí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem 
dávky uvedeným v § 20 odst. 1 a 2, popřípadě zvláštním příjemcem dávky, nebo poštovním 
poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky uvedeného v § 20 odst. 1 a 2, popřípadě 
zvláštního příjemce dávky. Požádá-li příjemce příspěvku na mobilitu uvedený v § 20 odst. 1 
a 2, popřípadě zvláštní příjemce příspěvku na mobilitu, o změnu způsobu výplaty této dávky, 
je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

2. V § 34 odstavec 1 zní:

„(1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, 
a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu, vydává krajská pobočka Úřadu práce 
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). Průkaz uvedený ve větě první 
je veřejnou listinou.“.
3. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

„§ 34a

(1) Průkaz osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 1 obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) rodné číslo nebo datum narození u osob, kterým rodné číslo nebylo přiděleno, 
c) fotografii držitele průkazu,
d) podpis držitele průkazu; podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření 

spojeno s těžko překonatelnou překážkou,
e) datum vydání průkazu, 
f) označení orgánu, který průkaz vydal, 
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g) dobu platnosti průkazu,  
h) 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,

i) ochranné prvky. 

(2) Platnost průkazu osoby se zdravotním postižením končí 
a) uplynutím doby na něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, nebo
c) smrtí držitele průkazu nebo prohlášením držitele průkazu za mrtvého.  

(3) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen písemně do 8 dní 
ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala, jeho ztrátu, odcizení, poškození 
nebo zničení, popřípadě změnu údajů uvedených na průkazu. Na základě ohlášení vydá krajská 
pobočka Úřadu práce nový průkaz osoby se zdravotním postižením. Doba platnosti takto 
vydaného nového průkazu je totožná s dobou platnosti nahrazovaného průkazu; zdravotní stav 
se za účelem vydání tohoto průkazu znovu neposuzuje. 

(4) Každý, kdo nalezne průkaz osoby se zdravotním postižením nebo má v držení 
takový průkaz osoby zemřelé nebo osoby prohlášené za mrtvou, je povinen jej neprodleně 
odevzdat kterékoliv krajské pobočce Úřadu práce. Stejnou povinnost má i držitel průkazu 
osoby se zdravotním postižením, který ohlásil ztrátu svého průkazu, jestliže průkaz nalezne 
nebo jej jinak získá zpět. Při převzetí nového průkazu osoby se zdravotním postižením je jeho 
držitel povinen odevzdat příslušné krajské pobočce Úřadu práce dosavadní znovu nalezený 
nebo jinak získaný průkaz osoby se zdravotním postižením. Krajská pobočka Úřadu práce, 
které je odevzdán průkaz podle věty první až třetí, je povinna odevzdat průkaz krajské 
pobočce Úřadu práce, která ho vydala. 

(5) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen odevzdat tento průkaz 
příslušné krajské pobočce Úřadu práce také v případě, kdy je mu podle tohoto zákona vydán 
nový průkaz osoby se zdravotním postižením. 

(6) Do doby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1 vydá 
krajská pobočka Úřadu práce dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením v podobě 
stanovené vyhláškou. Tento průkaz je obsahově shodný s průkazem podle odstavce 1.  Doba 
platnosti takto vydaného průkazu osoby se zdravotním postižením nemůže být delší než do 31. 
prosince 2015. 

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor a způsob provedení průkazu osoby 
se zdravotním postižením podle odstavců 1 a 6 a symbolů označení osoby s úplnou 
nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky 
nevidomé.“.

4. V § 38 se odstavec 15 zrušuje.

    Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 15. 
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Čl. XIV
Přechodná ustanovení

1. Osoba, které byla vydána karta sociálních systémů a které je dávka vyplácena způsobem 
podle § 19 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, bude písemně vyzvána krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky nejpozději do 
1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby osobně nebo písemně 
sdělila způsob výplaty dávky v návaznosti na zrušení karty sociálních systémů. V případě, že 
karta sociálních systémů podle věty první byla vydána s funkcí průkazu osoby se zdravotním 
postižením, obsahuje písemná výzva rovněž informaci o tom, že jí bude v souvislosti se 
zrušením karty sociálních systémů vydán průkaz osoby se zdravotním postižením podle § 34a 
odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; 
obdobně se postupuje i v případech, kdy byla karta sociálních systémů s funkcí průkazu osoby 
se zdravotním postižením vydána v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči podle § 34 odst. 
1 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

2. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky je povinna provést změnu způsobu výplaty 
dávky nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení podle bodu 1. Ve stejné lhůtě je krajská 
pobočka Úřadu práce České republiky povinna mít připraven k převzetí nový průkaz osoby se 
zdravotním postižením podle bodu 1. Lhůta uvedená v § 19 odst. 3 větě druhé zákona 
č. 329/2011 Sb. zde neplatí. 

3. Pokud osoba nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky způsob výplaty dávky 
podle bodu 1 do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka 
ode dne určeného krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky, nejpozději však od 
šestého kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácena na 
účet naposledy sdělený Úřadu práce České republiky příjemcem dávky uvedeným v § 20 odst. 
1 a 2 zákona č. 329/2011 Sb., popřípadě zvláštním příjemcem dávky, a nebude-li takový účet, 
bude vyplácena poštovním poukazem. V případě uvedeném ve větě první je krajská pobočka 
Úřadu práce České republiky povinna mít připraven k převzetí nový průkaz osoby se 
zdravotním postižením podle bodu 1 v den, kdy provedla změnu způsobu výplaty dávky.   

4. Karty sociálních systémů s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením vydané 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti ode dne, kterým krajská 
pobočka Úřadu práce České republiky provedla změnu způsobu výplaty dávky podle tohoto 
zákona, nejpozději však uplynutím posledního dne šestého kalendářního měsíce po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Karty sociálních systémů s funkcí průkazu osoby se zdravotním 
postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 
424/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uplynutím dne pozbytí jejich platnosti 
podle věty první považují za průkazy osob se zdravotním postižením podle zákona 
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a platí po dobu, 
která je na nich vyznačena. Doba platnosti průkazu vydaného v období uvedeném ve větě 
druhé však končí také smrtí držitele průkazu nebo prohlášením držitele průkazu za mrtvého. 
Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení průkazu vydaného podle věty druhé, bude dosavadnímu 
držiteli tohoto průkazu vydán dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením podle § 34a 
odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
s dobou platnosti, která je totožná s dobou platnosti uvedenou v nahrazovaném průkazu, 
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nejdéle však do 31. prosince 2015; zdravotní stav se za účelem vydání tohoto dočasného 
průkazu znovu neposuzuje. 

5. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod končí ve lhůtě uvedené v § 38 odst. 7 zákona 
č. 329/2011 Sb. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod před uplynutím doby uvedené ve 
větě první končí také smrtí držitele průkazu nebo prohlášením držitele průkazu za mrtvého. 
Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení průkazu mimořádných výhod s dobou platnosti podle věty 
první, bude dosavadnímu držiteli tohoto průkazu vydán dočasný průkaz osoby se zdravotním 
postižením podle § 34a odst. 6 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, s dobou platnosti, která je totožná s dobou platnosti uvedenou v 
nahrazovaném průkazu, nejdéle však do 31. prosince 2015; zdravotní stav se za účelem vydání 
tohoto dočasného průkazu znovu neposuzuje. 

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o přestupcích 

Čl. XV

V § 28 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 366/2011 
Sb., se 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 DEVÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XVI

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 
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 

file:///aspi://module='ASPI'&link='200/1990 Sb.%252328'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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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. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb. a zákona č. 102/2013 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 DESÁTÁ

Změna zákona č. 366/2011 Sb.

Čl. XVII

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 JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 367/2011 Sb.

Čl. XVIII

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.
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ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušovací ustanovení

Čl. XIX

Zrušuje se:

1. Vyhláška 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.

2. Vyhláška č. 203/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 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.

3. Vyhláška č. 471/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 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.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení.“.

II.   z m o c ň u j e   zpravodajku výboru, aby
- se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny;
- ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla 

příslušné legislativně technické úpravy.

Gabriela   P e c k o v á   , v. r.
zpravodajka výboru

Dagmar   N a v r á t i l o v á   , v. r. Martin   V a c e k   , v. r.
ověřovatelka výboru předseda výboru
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