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N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne              2018, 

 

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. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
 

Čl. I 

 

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., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 

Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 301/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 9 odstavec 1 zní: 

„(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s postižením charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu uvedeným v příloze tohoto zákona, a její zdravotní stav 

nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“. 

 

2. V § 9 odst. 13 se slova „s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově 

postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou 

mentální retardací“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením uvedeným v příloze tohoto 

zákona“. 

 

3. V § 10 odst. 3 se částka „400 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“. 

 

4. V příloze v části I. bodě 1 úvodní část ustanovení zní: 

„Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:“. 

 

5. V příloze v části I. bodě 2 úvodní část ustanovení zní: 

„Těžké zrakové postižení, za které se považuje:“. 

 

6. V příloze v části I. bodě 3 úvodní část ustanovení zní: 

„Těžké sluchové postižení, za které se považuje:“. 

 

7. V příloze v části I. se za bod 3 vkládají nové body 4 až 6, které znějí: 

„4. Těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, za které 

se považuje: 
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a) obliterace tepen dolních končetin ve stadiu Fontain III a IV (klidové bolesti, trofické 

efekty) na jedné nebo obou končetinách, 

b) mízní edém se ztrátou (omezením) motorické funkce. 

5. Těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění 

srdce, za které se považuje: 

a) dysfunkce jedné nebo obou srdečních komor ve stadiu funkční klasifikace NYHA IIIb 

a IV, 

b) výskyt závažných komplikací po transplantaci srdce vedoucí k funkčnímu omezení 

v rozsahu uvedeném pod písm. a). 

6. Objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí, za které se považuje: 

a) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zvlášť těžké funkční postižení ve stádiu IV 

FEV1/FVC < 0,70, FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 < 50% náležitých hodnot 

+ chronické respirační selhání, 

b) astma, obtížně léčitelné astma (OLA), přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší 

diagnostická kritéria, FEV1 < 50% náležitých hodnot, nutnost ústavní péče v nemocnici 

nebo odborném léčebném ústavu, 

c) zaprášení plic (pneumokoniózy), pneumokonióza uhlokopů, azbestóza se středně těžkou 

nebo těžkou poruchou plicních funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi, s plicní 

hypertenzí, cor pulmonale. 

d) stavy po transplantaci plic mající za následek selhávání transplantovaného orgánu.“. 

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 7. 

 

8. V příloze v části I. nově označeném bodě 7 úvodní část ustanovení zní: 

„Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení 

motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:“. 

 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 10 odstavce 3 zákona č. 329/2011 

Sb. v řízení zahájeném na základě žádosti o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky podané 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo doposud pravomocně skončeno, 

se řídí předpisy účinnými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 

Čl. III 

 

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 
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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. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona 

č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 

Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 

zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 195/2017 

Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona 

č. 92/2018 Sb., se mění takto: 

 

V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo 

hlubokou mentální retardací“ nahrazují slovy „postižením charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu podle zvláštního právního předpisux). 
_____________________ 
x) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Účinnost 

 

Čl. IV 

 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení. 
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N á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne              2018, 

 

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“): 

 

 

Čl. I 

 

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 

Sb., vyhlášky č. 333/2013 Sb., vyhlášky č. 388/2013 Sb., vyhlášky č. 116/2014 Sb., vyhlášky 

č. 337/2014 Sb. a vyhlášky č. 408/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 se slova „těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově 

postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou 

mentální retardací“ nahrazují slovy „postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu“. 

 

2. V příloze č. 1 se za část III. vkládá nová část IV., která zní: 

„IV. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkým omezením pohyblivosti způsobené 

postižením cév dolních končetin, s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové 

nedostatečnosti při onemocnění srdce a s objektivně prokázaným těžkým postižením 

plicních funkcí 
Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodech 4 až 6 přílohy k zákonu, 

jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

a) nájezdové ližiny, 

b) svislá zdvihací plošina, včetně instalace, 

c) šikmá zvedací plošina, včetně instalace, 

d) roštová rampa, včetně instalace, 

e) schodišťová sedačka, včetně instalace, 

f) elektrický skútr, 

g) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, 

například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku.“. 

Dosavadní část IV. se označuje jako část V. 

 

3. V příloze č. 1 nově označená část V. zní: 

„V. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části 

I bodě 7 přílohy k zákonu  

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 7 přílohy k zákonu, jsou 

určeny tyto zvláštní pomůcky: 

a) motorové vozidlo, 

b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky.“. 
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Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

PO ZVÁŽENÍ DOPLNIT TEXT, PŘÍP. VYMAZAT ČLÁNEK. 

 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

 

 

 

 

 

Pozn. Elektrický skútr je navrhován jako několikanásobně levnější alternativa motorového 

vozidla. 
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