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I I I .  

 

N á v r h  

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 

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

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 § 10 odst. 2 se slova „10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, 

nejméně však“ zrušují. 

 

2. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 „(6) V případě, že motorové vozidlo již bylo zakoupeno, a cena, za kterou bylo 

motorové vozidlo zakoupeno, byla nižší, než by byla výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

určená podle odstavce 5, ustanovení odstavce 5 se nepoužije. Výše příspěvku podle věty 

první se stanoví ve výši ceny, za kterou bylo motorové vozidlo zakoupeno; ustanovení 

odstavce 7 zůstává nedotčeno.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

 

3. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní: 

„(5) Zletilou osobu může v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen 

domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem30).  
------------------------------- 
30) § 49 až 54 občanského zákoníku.“. 
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4. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní: 

 „§ 24a 

(1) Řízení se nevede, jestliže krajská pobočka Úřadu práce zastavuje nebo obnovuje 

výplatu příspěvku na mobilitu podle § 15 odst. 4. O zastavení výplaty příspěvku 

na mobilitu v těchto případech je krajská pobočka Úřadu práce povinna doručit příjemci 

příspěvku na mobilitu písemné oznámení. Písemné oznámení se nedoručuje do vlastních 

rukou. 

(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky nejpozději do 30 dnů 

od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla výplata příspěvku na mobilitu 

zastavena. 

(3) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Tato krajská 

pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí námitky došly, rozhodnutí o zastavení 

výplaty příspěvku na mobilitu. K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží.“. 

 

5. V § 27 odstavec 2 zní: 

 „(2) Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, popřípadě 

zvláštní příjemce je povinen 

a) písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů skutečnosti rozhodné 

pro stanovení povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část 

podle § 12, 

b) na výzvu krajské pobočky Úřadu práce osvědčit skutečnosti rozhodné pro posouzení 

vzniku povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle 

§ 12, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, není-li v této výzvě určena delší 

lhůta; nebudou-li na základě výzvy tyto skutečnosti osvědčeny, vzniká povinnost 

příspěvek na zvláštní pomůcku vrátit; ustanovení § 12 odst. 2 až 4 zůstávají nedotčena.“.  

 

6. V příloze v části I. se v bodu 1 na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno n), které zní: 

„n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl 

vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní 

pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti 

a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.“. 

 

7. V příloze v části I. se v bodu 5 na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno c), které zní: 

„c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a 

objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes 

zavedenou léčbu.“.  
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Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se dokončí podle předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

Čl. III 

Účinnost 

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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