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ZÁKON 

ze dne              2020, 

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

postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

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., zákona č. 301/2017 Sb. a zákona č. 228/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 35 odst. 3 věta první zní: 

„Pro účely řízení o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením požádá 

krajská pobočka Úřadu práce příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení 

o posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace podle § 34b odst. 1 žadatele o tento 

průkaz; při rozhodování o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vychází 

krajská pobočka Úřadu práce z tohoto posudku.“. 

 

2. V § 35 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro účely vydání průkazu osoby 

se zdravotním postižením podle odstavce 6, u žadatelů, kterým na něj vznikl trvalý nárok 

podle odstavce 5, pouze z důvodu skončení doby jeho platnosti jako veřejné listiny podle 

odstavce 7, se posouzení okresní správy sociálního zabezpečení dle věty první 

nevyžaduje.“. 

 

3. V § 35 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Bez časového omezení se vydávají rozhodnutí 

v případech uvedených v příloze č. 4 prováděcího předpisux), a to v bodě 1 písm. b), v bodě 

2 písm. a), b), c), d), e), j), k) a l) a v bodě 3 písm. a), b), c), d), e), j), k), l), m) a n). To 

nevylučuje vydání rozhodnutí bez časového omezení také u jiných zdravotních stavů 

uvedených v příloze č. 4 prováděcího předpisux). V případech rozhodnutí bez časového 

omezení, vyzve krajská pobočka úřadu práce dva měsíce před skončením platnosti průkazu 

držitele průkazu k poskytnutí aktuální fotografie v předepsaném formátu a ke dni skončení 

platnosti dosavadního průkazu mu vydá průkaz nový.“. 

Poznámka pod čarou č. x zní: 
_____________________ 

„x) Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.“. 
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Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, které nebylo doposud pravomocně skončeno, se řídí předpisy 

účinnými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2021. 
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