
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon 

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

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 (sněmovní tisk č. 487) 

 
 
 

Vláda na své schůzi dne 15. června 2015 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám  

se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyslovila s navrženým 

věcným řešením v obecné rovině souhlas.  

 

Vláda zároveň doporučuje, aby v dalším legislativním procesu byl návrh 

zákona dopracován s cílem odstranit některé níže uvedené legislativně technické 

nedostatky návrhu zákona; jde zejména o tyto nedostatky:   

- systematické zařazení nové právní úpravy do § 4, který je zcela specifický 

a vztahuje se k Úmluvě o právech dítěte, není vhodné, a proto by navržená právní 

úprava měla být zařazena do části první hlavy III zákona upravující příspěvek na 

zvláštní pomůcku, 

- věta druhá navrhovaného § 4 odst. 2 má mít univerzální platnost pro všechny 

možné kroky spojené s přiznáním příspěvku na zvláštní pomůcku a jejím 

využíváním, navržená úprava je však nekonkrétní a mohla by způsobit výkladové 

nejasnosti; navíc návrh řeší pouze otázku pořízení pomůcky a „navazujících 

a souvisejících řízení před příslušnými úřady“, ovšem zcela opomíjí případný 

prodej pomůcky, tedy i možnost poskytnutí případného dalšího příspěvku na 

zvláštní pomůcku,  

- do návrhu zákona je nezbytné doplnit přechodné ustanovení k novele zákona  

č. 329/2011 Sb., pokud jde o postup v řízeních, která byla zahájena  

a pravomocně neskončena přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, 
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- k prolomení § 898 občanského zákoníku není nezbytně nutné novelizovat 

občanský zákoník, neboť zvláštní zákon působí vůči občanskému zákoníku jako 

speciální zákon, a proto se uplatní přednostně, přestože samotný občanský 

zákoník neosahuje „blanketní“ výjimku z pravidla; novelu občanského zákoníku 

se proto doporučuje z návrhu zákona vypustit. 
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