
Znění platných částí zákonů, jíchž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn 

a doplnění. 

 

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

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona  

č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 329/2014 Sb., se mění takto: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

HLAVA I 

  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Ustanovení § 4 nově zní: 

 

Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem 

 

(1) Je-li oprávněnou osobou dítě
6)

, je orgán příslušný k rozhodování o dávkách 

povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení 

nejlepšího zájmu dítěte. 

(2) Při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku dle § 9 – 12, 

v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě se předchozí souhlas soudu dle 

zvláštního zákona
x)

 nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u 

samotného nákupu zvláštní pomůcky, pořízené s využitím příspěvku a všech 

navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady“. 
________________________________________________________________________________________ 

x) § 898 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

89/2012 Sb. 

 

ZÁKON  

ZE DNE 3. ÚNORA 2012 

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

 

Péče o jmění dítěte 

 

§ 896  

 

 (1) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní 

hospodáři spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou 

zapotřebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat. 

  

 (2) Při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte, vystupují rodiče 

jako jeho zástupci; ustanovení § 892 odst. 3 platí obdobně. 
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 (3) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí 

dítěti škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně. 

  

§ 897  

 

 Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne na 

návrh rodiče soud. 

  

§ 898  

 

 (1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo 

jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné 

záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty, 

„nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.“ 

  

 (2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě 

  

a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá, 

  

b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část, 

  

c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, 

dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část 

jeho majetku poskytuje, nebo 

  

d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo 

obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu. 

  

 (3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží. 
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