
Parlament České republiky

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA  
2013

                                    6. volební období

165.
USNESENÍ

výboru pro sociální politiku
z 34. schůze 

dne 8. srpna 2013

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ 

Po úvodním slově ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka, zpravodajské zprávě 
poslance Romana Sklenáka 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   
s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ s těmito změnami a 
doplňky:

K části druhé – změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 
      o změně souvisejících zákonů:

V čl. III se za bod 1 vkládají nové body 2 až 5 tohoto znění:

2.  V § 5 se na konci odstavce 1  doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce je dále 
příslušná k řízení  o přestupcích týkajících se průkazu osoby se zdravotním postižením podle 
zákona o přestupcích27).“. 
      Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) § 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“. 

3. V § 6 odst. 1 se slova „není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility 
nebo orientace“ nahrazují slovy „je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením 
ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014“ a za slova 
„kalendářním měsíci“ se vkládají slova „za úhradu“.  

4. V § 6 odst. 2 a  3 se za slovo „dopravování“ vkládají slova „za úhradu“. 



2

5. § 8 se zrušuje.

V čl. III se za dosavadní bod 2 vkládají nové body tohoto znění:

x.  V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Osoba, které byl vyplacen příspěvek na 

zvláštní pomůcku, je povinna“ nahrazují slovy „Oprávněná osoba je povinna“.

xx.  V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:
       „(4) Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je 
oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu 
hospitalizace; krajská pobočka Úřadu práce zastaví výplatu příspěvku na mobilitu za tento 
kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci 
došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den 
v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku na mobilitu se opět obnoví od prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.“.

xxx. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na základě žádosti příjemce příspěvku na 
mobilitu může být tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za 
které náležel.“.

V čl. III se dosavadní bod 3 nahrazuje tímto zněním:
3.  V § 24 větě první se slova „o příspěvku na mobilitu a“ zrušují, ve větě druhé se slovo 
„dávkách“ nahrazuje slovem „dávce“ a na konci  § 24 se doplňují věty „Krajská pobočka 
Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na mobilitu,  pokud probíhá řízení o průkazu osoby se 
zdravotním postižením. Proti usnesení o přerušení řízení podle věty první, třetí a čtvrté se 
nelze odvolat; proti usnesení o přerušení řízení podle věty druhé nelze podat rozklad.“. 

V čl. III se dosavadní bod 4  zrušuje a vkládají se nové body tohoto znění:
1. § 34 zní:

„§ 34
(1) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s

tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně 
osob s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje 
podle § 9 odst. 3.

(2) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ 
(průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, 
včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením 
pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu 
schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se 
sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.  Středně 
těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 
nepříznivém zdravotním stavu  schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou 
schopnost orientace má jen v exteriéru. 
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(3) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ 
(průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně 
osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí 
stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné 
pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na 
krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při 
dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí 
a v exteriéru má značné obtíže.

(4) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ 
(průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením 
pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického 
spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se 
rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze 
v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není 
schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť 
těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy 
osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace 
v exteriéru.

(5) Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou.“.

2.  V § 34a odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka 
nahrazuje textem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce o neplatnosti průkazu osoby se zdravotním 
postižením v případě, že

1. průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje neoprávněně provedené změny nebo 

nesprávné údaje,

2. došlo k podstatné změně podoby držitele průkazu osoby se zdravotním postižením,

3. průkaz osoby se zdravotním postižením je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou 

nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo

4. držitel průkazu osoby se zdravotním postižením nesplní povinnost uvedenou v odstavci 

3.“.

3.  V § 34a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Žadatel o průkaz osoby se zdravotním postižením a držitel tohoto průkazu je povinen 
podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního 
zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se 
vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou 
sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli 
zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a doložit 
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další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, 
která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení 
vyzván, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí. V případě nesplnění 
této povinnosti může být po předchozím písemném upozornění průkaz osoby se zdravotním 
postižením nepřiznán nebo může být rozhodnuto o odnětí tohoto průkazu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

4.  V § 34a odst. 8 se slova „1 a 6 a“ nahrazují slovy „1 a 7, požadavky na technické 
provedení fotografie držitele průkazu osoby se zdravotním postižením a vzor“.

5.  Za § 34a se vkládá nový § 34b, který zní:

„§ 34b

    (1) Při posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu 
osoby se zdravotním postižením se hodnotí
a) zdravotní stav a funkční schopnosti fyzické osoby,
b) zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
c) zda jde o podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace a závažnost funkčního 
postižení.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné 
omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. 

(3) Při posuzování podstatného omezení schopnosti pohyblivosti a orientace u 
zdravotního stavu, který není uveden v prováděcím právním předpise, se hodnotí, kterému ze 
zdravotních stavů v něm uvedených funkční postižení odpovídá nebo je s ním funkčními 
důsledky srovnatelné.

(4) Funkčními schopnostmi se rozumí tělesné, smyslové a duševní schopnosti, znalosti 
a dovednosti nezbytné pro schopnost pohyblivosti a orientace. Při posuzování se funkční 
schopnosti fyzické osoby porovnávají se schopnostmi stejně staré fyzické osoby bez 
znevýhodnění a hodnotí se s využitím běžně dostupných kompenzačních pomůcek.

(5) Při hodnocení  závažnosti funkčního postižení pohyblivosti a orientace pro účely 
nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se vychází z poruchy funkčních schopností
s nejvýznamnějším dopadem na schopnost pohyblivosti nebo orientace.“. 

6.  V § 35 odst. 1 se slova „podle § 34 odst. 2“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta 
„Řízení o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se zahajuje též z moci 
úřední; podnět k řízení z moci úřední může podat také okresní správa sociálního zabezpečení, 
pokud na základě výsledku posouzení zdravotního stavu zjistí posudkově významné 
skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením .“.

7.  V § 35 odst. 3 se slova „schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti 
mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti“ nahrazují slovy „zdravotního stavu a 
schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz“ a na konci odstavce se doplňuje 
věta „Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce 
stejnopis posudku; výsledek posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí 
průkazu osoby se zdravotním postižením, které obdrží žadatel.“.
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V čl. III se dosavadní bod 5 nahrazuje tímto zněním:

5.  V § 35 odst. 4 se slova „§ 24 až 26 s tím, že rozhodnutí se vydává jen v případě zamítnutí 
jeho vydání“ se nahrazují slovy „§ 24, 25 a § 26 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2“.

V čl. III se za nové znění bodu 5 vkládají další body tohoto znění:

x. V § 35 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o přiznání průkazu osoby se zdravotním 

postižením, současně na základě výsledku posouzení zdravotního stavu žadatele rozhodne o 

době platnosti tohoto průkazu. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením je 

nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku. Průkaz osoby 

se zdravotním postižením může být přiznán nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání.

(6) Krajská pobočka Úřadu práce vydá osobě průkaz osoby se zdravotním postižením po 

právní moci rozhodnutí, předložení fotografie a zaplacení správního poplatku podle zákona o 

správních poplatcích28). Za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením  náhradou za 

průkaz poškozený, zničený  nebo odcizený se správní poplatek podle zákona o správních 

poplatcích nevybere, jestliže k poškození, zničení nebo odcizení průkazu došlo v souvislosti 

s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.

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

28) Položka 9 písm. g) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

xx.  V § 37 se na konci ustanovení doplňují slova „ , § 34a odst. 8 a § 34b odst. 2“.

V čl. III dosavadním bodě 6 se v první větě doplňovaného textu vypouštějí slova „ , pokud 
již nebyl zdravotní stav držitele průkazu posouzen podle předpisů účinných ode dne 1. ledna 
2012“.

V čl. III se za dosavadní bod 9 vkládá nový bod tohoto znění: 

„x. V příloze v části I bodu 4 písm. a) se slova „až i)“ nahrazují slovy „ až i) a l)“.
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V návaznosti na tyto změny se body v čl. III přečíslují.

V čl. IV se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňují se nové body 2 až 4 tohoto 
znění:

2.  Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015. 

3.  Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí  
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Nárok na takto přiznaný příspěvek na mobilitu zaniká nejpozději 
dnem 31. prosince 2015. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby řízení 
z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.

4.  Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájená a pravomocně 
neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že v případě přiznání průkazu 
osoby se zdravotním postižením se doba jeho platnosti  stanoví nejdéle na 12 kalendářních 
měsíců. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby platnosti průkazu 
osoby se zdravotním postižením řízení z moci úřední o nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením podle předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část třetí se nahrazuje tímto zněním:
„ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 
590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., 
zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 
Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 
356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona 
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., 
zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 
Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 
263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 
Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 
281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 
Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 
109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., 
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 
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Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 
479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., 
zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 
365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 
Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 403/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova „mimořádných výhod podle jiných 

právních předpisů9b)“ nahrazují slovy „průkazu osoby se zdravotním postižením podle 

jiných právních předpisů9b)“.

     Poznámka pod čarou č. 9b zní:

      „9b)  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

      Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo 

orientace pro účely příspěvku na mobilitu a“ nahrazují slovy „pohyblivosti a orientace“.

3. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se 

zdravotním postižením“ zrušují.“.

K části čtvrté – změna zákona o správních poplatcích
V čl. VI se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4 tohoto znění:

2.  V příloze v položce 9 písmeno a) zní:
„a)  vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně

       vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů 

       uvedených na průkaze                                                                    Kč   30“.

3.  V příloze v položce 9 se doplňuje písmeno g), které zní:
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„g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením 

      náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený

      nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní  právní předpis jinak            Kč  200“. 

Dosavadní bod 2 se označí jako bod 4.

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

příslušné legislativně technické úpravy.

Roman    S k l e n á k ,   v. r.
zpravodaj výboru

Marta   S e m e l o v á ,   v. r. Martin   V a c e k ,   v. r.
ověřovatelka výboru předseda výboru


