
Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony
(tisk 1058)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení č. 165 výboru pro sociální politiku
z 34. schůze ze dne 8. srpna 2013

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

A. 1. 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“.

5.  § 8 se zrušuje.“.

A. 2. 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.“.
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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.“.“.

A.3. 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.“.“.

A.4. 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.

(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.
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(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 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. § 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.
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(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.“.“.

A.5. 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“.“.

A.6. 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
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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“.“.

A. 7. 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“.

A. 8. 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)“.

V návaznosti na tyto změny se body v čl. III přečíslují.

A. 9. 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.“

A. 10. 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
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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 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.“.

A. 11. 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
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       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:

„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.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení návrhu zákona dne 13. srpna 2013

B Poslankyně Lenka Kohoutová

B.1. Za část druhou se vkládá nová část  třetí  tohoto znění:

„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. V

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, nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., a zákona č. 505/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až s) se označují jako písmena k) až r).

2. V § 66 větě třetí se slova „, anebo je osobou se zdravotním postižením“ zrušují.

3. V § 67 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 32a a 88 zní:
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„(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem
sociálního zabezpečení uznány

a) invalidními ve třetím stupni32a) (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením“),
b) invalidními v prvním nebo druhém stupni88), nebo
c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“).
_________________

32a) § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
88) § 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 67 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti
být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní
kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba,
která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně
omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 67 odstavec 5 zní:

„(5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba
a) potvrzením nebo posudkem orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených

v odstavci 2 písm. a) nebo b),
b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, jde-li o osobu zdravotně

znevýhodněnou.“.

6. V § 75 odst. 6 se slova „ke dni podání žádosti“ zrušují.

7. V § 75 odst. 8 se věta první nahrazuje větami „K žádosti o zřízení chráněného
pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení
o splnění podmínky uvedené v odstavci 6 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu
k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo
celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní
pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky
uvedené v odstavci 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů
přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu
ke dni jeho vydání.“.

8. V § 75 odst. 13 se slovo „k)“ nahrazuje slovem „l)“.

9. V § 76 odst. 2 se slova „ke dni podání žádosti o příspěvek“ zrušují.

10. V § 76 odstavec 3 zní:
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„(3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se
neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené
a) mimo pracoviště zaměstnavatele,
b) pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou,
nebo
c) zaměstnavatelem, který je agenturou práce, pokud je toto pracovní místo obsazeno

zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento zaměstnanec je dočasně
přidělen k výkonu práce k uživateli.“.

11. V § 76 odst. 5 se věta první nahrazuje větami „K žádosti o příspěvek na částečnou
úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení
účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v § 75 odst. 6 zajišťuje podle
§ 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za
tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního
zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-
li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v § 75 odst. 6 předložením potvrzení sám, nesmí
být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje
v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání.“.

12. V § 78 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, jde-li o osobu se
zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 6 000 Kč, jde-li o osobu
zdravotně znevýhodněnou“.

13. V § 78 odst. 3 se ve větě první slovo „prokázaným“ zrušuje a na konci textu věty druhé
se doplňují slova „nebo na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně
znevýhodněnou, anebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním
postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli“.

14. V § 78 odst. 7 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

15. V § 78 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňuje slovo „ , nebo“.

16. V § 78 se na konci odstavce 7 tečka zrušuje a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se zdravotním
postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.“.

17. V § 78 odst. 8 písm. e) se slovo „zvýšeného“ nahrazuje slovem „zvýšení“ a na konci
textu se doplňují slova „nebo v případě nesplnění podmínky uplynutí 12 měsíců ode dne
obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného
pracovního místa“.

18. V § 81 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou
práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru
nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.“.

19. V § 81 odst. 2 písm. b) se za slovo „zaměstnanců“ vkládají slova „na zřízených nebo
vymezených chráněných pracovních místech (§75)“.
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20. V § 118 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

21. V § 118 odstavec 3 zní:

„(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo
povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo
bylo povoleno posečkání daně. Potvrzení o splnění této podmínky zajišťuje podle § 147b
Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel souhlas a zprostí za tímto účelem
příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo
příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel
splnění podmínky uvedené ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení
starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje v něm musí odpovídat
skutečnému stavu ke dni jeho vydání. Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat
předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.“.

22. V § 139 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

23. V § 139 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

24. V § 139 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno e), které zní:

„e) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné
nebo nepravdivé údaje.“.

25. V § 139 odst. 3 písm. c) se za slova „písm. d)“ vkládají slova „a e)“.

26. V § 140 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

27. V § 140 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

28. V § 140 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno d), které zní:

„d) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné
nebo nepravdivé údaje.“.

29. V § 140 odst. 4 písm. d) se na konci textu písmene d) doplňují slova „a odstavce 2
písm. d)“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Fyzická osoba, která se podle čl. II bodu 5 věty druhé zákona č. 367/2011 Sb. považuje
za osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,
ve znění účinném od 1. ledna 2012, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona až do
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doby platnosti rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, vydaného před 1.
lednem 2012, považuje za osobu zdravotně znevýhodněnou podle § 67 odst. 2 písm. c)
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí
podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Poskytování příspěvku podle § 78 odst. 2 a jeho zvýšení podle § 78 odst. 3 zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za poslední
kalendářní čtvrtletí předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném pracovním místě podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Doba 12 měsíců podle § 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje na
všechny zaměstnavatele.“.

Pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu výboru pro sociální politiku č. 165 ze
dne 8. srpna 2013 (ST 1058/1), a to k novému znění části třetí, čl V (změna zákona
č. 582/1991 Sb.)

B. 2. Před bod 1 se vkládají nové body 1 až 3 tohoto znění:

„1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných“.

2. V § 6 odst. 4 písm. a) bod 18 zní:

„18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných,“.

3. V § 7 písm. b) se za slova „§ 6 odst. 4“ vkládají slova „písm. a) bod 18,“.“.

Dosavadní bod 1 se označí jako bod 4 .

B. 3. Za nově označený bod 4 se vkládá nový bod 5  tohoto znění:

„5. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,“.

Dosavadní body 2 a 3 se označí jako body 6 a 7.“.

B. 4. Za nově označený bod 7 se vkládají body 8 až 12 tohoto znění:
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„8. V § 8 odst. 9 se za větu první vkládá věta „Česká správa sociálního zabezpečení
posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího řízení.“.

9. V § 8 odst. 9 větě čtvrté se za slovo „první“ vkládají slova „a druhé“.

10. V § 8 odst. 10 se za slova „odstavce 9“ vkládají slova „věty první“.

11. Na konci nadpisu části šesté se doplňují slova „A ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB
ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH“.

12. V části šesté hlava první včetně nadpisu zní:

„HLAVA PRVNÍ
ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH

§ 55

Zahájení řízení

(1) Řízení o uznání osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou se zahajuje na základě
písemné žádosti občana.  Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nelze zahájit
v případě, že občan byl uznán invalidním nebo že probíhá řízení o přiznání invalidního
důchodu.

(2) Řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se zahajuje
na základě písemné žádosti osoby zdravotně znevýhodněné nebo z moci úřední.

§ 56

Přerušení a zastavení řízení

(1) Jestliže se občan v řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nepodrobil
vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložil nálezy ošetřujících lékařů, které má, nebo
nesdělil anebo nedoložil další údaje, které jsou potřebné pro vypracování posudku pro účely
řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, ačkoliv k tomu byl vyzván, může být
řízení přerušeno až do doby, kdy se občan tomuto vyšetření podrobí nebo kdy předloží tyto
nálezy anebo sdělí či doloží požadované údaje, pokud byl občan ve výzvě na tento následek
upozorněn. Trvalo-li přerušení řízení podle předchozí věty aspoň 12 měsíců, lze řízení
zastavit.

(2) Řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se přerušuje dnem
zahájení řízení o přiznání invalidního důchodu posuzovanému občanu. Okresní správa
sociálního zabezpečení pokračuje v řízení o uznání občana za osobu zdravotně
znevýhodněnou, pokud v řízení o přiznání invalidního důchodu byl vydán posudek, že občan
není invalidní.

§ 57

Úkony účastníků



13

Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně
znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou,
nepoužije.

§ 58

Lhůty pro vydání rozhodnutí

Lhůty pro vydání rozhodnutí se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně
znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou,
prodlužují o lhůty pro vydání posudku uvedené v § 16a odst. 2.

§ 59

Rozhodnutí

(1) V rozhodnutí o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se jako den, od
kterého občan je osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem je den, kterým toto
rozhodnutí nabývá právní moci.

(2) V rozhodnutí o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se
jako den, od kterého občan již není osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem
je den,  kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci.

§ 60

Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných

Osoba zdravotně znevýhodněná je povinna se na výzvu okresní správy sociálního
zabezpečení  podrobit  vyšetření  zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření podle
§ 16a odst. 4 písm. a) nebo b). Pokud osoba zdravotně znevýhodněná nesplní tuto povinnost,
přestává být ode dne uvedeného v rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení (§ 59
odst. 2) osobou zdravotně znevýhodněnou; podmínkou vydání tohoto rozhodnutí je, že osoba
zdravotně znevýhodněná byla ve výzvě podle věty první na tento následek upozorněna.“.“.

V návaznosti na vložení nové částí třetí, tj. novely zákona o zaměstnanosti (nové články
V a VI) a úpravy dosavadní části třetí, tj. novela zákona č. 582/1991 Sb. , se ostatní části
a články přeznačí.
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C Poslankyně Kateřina Klasnová

C. 1. V čl. I se body 17 a 18 zrušují.

Pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu výboru pro sociální politiku

C. 2. Výborem navrhovaný §34b zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, se mění tak, že §34b odst. 2 zní: „Příloha 2 a prováděcí právní předpis
stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a
orientace.“

C. 3. Doplňuje se „Příloha 2 k zákonu č. 329/2011 Sb.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P

1. Průkaz TP se přiznává v těchto případech postižení:

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například na
podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově
nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně,

c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně významné
parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo kyčelního
kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),

d) omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo paraparézy,
arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy osteoporózy,
polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),

e) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy
nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti
dvou úseků páteře,

g) postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou poruchou krevního oběhu (například
s trofickými změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s těžkým varikosním komplexem),

h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí,
závrativé stavy.

2.Průkaz ZTP se přiznává v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně,

b) anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a
výše,

c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie
této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou opěrné funkce
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končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně
porušenou funkcí operované končetiny),

d) současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny
nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí,

e) podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností
při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních
pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy nebo paraparézy,
podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu
kloubních exkurzí),

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami,
výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí
hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným
funkčním postižením hybnosti,

h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost
(například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené
léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené
závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními
projevy na pohybové a orientační schopnosti),

i) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková
ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,

j) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné
středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, a
oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí
na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo
oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální
ostrost není postižena,

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum
je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60.

3. Průkaz ZTP/P se přiznává v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem
nebo v kyčli,

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a
dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká
hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká
destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků
pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

e) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud
tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje
pohybové nebo orientační schopnosti,
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g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší
možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální
fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se
rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu
s chybnou světelnou projekcí,

h) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení
povinné školní docházky,

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické
postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné
těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než
65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

4. Průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených
v bodech 1 až 3, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle
rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.“

C. 4. V navrhovaném § 35 odst. 5 se za druhou větu vkládá věta: „Platnost průkazu osoby se
zdravotním postižením je u osob starších 50 let věku v odůvodněných případech stanovena na
dobu neurčitou.“

V Praze dne  13. srpna 2013

Mgr. Roman   S k l e n á k, v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku


