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ZÁKON č. …
ze dne … 2017,
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:

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
1. V § 6 odst. 1 se slova „a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o
sociálních službách7) v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v
domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče“ včetně
poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

2. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
3. V § 23 písm. d) se slova „a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na mobilitu podle §
6 odst. 4“ zrušují.
4. V § 23 písm. f) se slova „ , s výjimkou žádosti o příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4“
zrušují.“

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované
právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhovaná změna odstraní dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé
příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je
uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu
musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém
zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele
sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným
prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu
uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody
hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do
zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy.
Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnutitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace
jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Na právní úpravu řešenou tímto návrhem se nevztahují žádné mezinárodní smlouvy, kterými
je Česká republika vázána.
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí (ostatní veřejné rozpočty)
Navrhovaná právní úprava bude mít hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet a nebude
mít hospodářský a finanční dosah na rozpočty krajů a obcí (ostatní veřejné rozpočty).
Kapacity pobytových zařízení sociálních služeb k 25. 8. 2017
Druh služby

počet

kapacita

Domov pro seniory:

526

35 710

Domov se zvláštním režimem

326

18 399

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

206

11 769

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb.
Celkem osob v pobytových zařízeních sociálních služeb je tedy 65 878. V případě, že by
všichni tito uživatelé sociálních služeb dle stavu k 25.8.2017 byli příjemci příspěvku na

mobilitu za splnění přísl. podmínek v současné době do 31.12.2017, kdy je příspěvek na
mobilitu přiznáván ve výši 400,- Kč měsíčně, dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet by činil 316 214 400,- Kč ročně, od 1.1.2018, kdy se výše příspěvku na mobilitu
zvyšuje na 550,- Kč měsíčně, dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet by činil
434 794 800,- Kč ročně.
5. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila se senátním návrhem zákona
souhlas již v prvém čtení.
Pro zjevnou diskriminaci jedné skupiny osob se zdravotním postižením se jeví jako vhodné,
aby Poslanecká sněmovna vyslovila se senátním návrhem zákona souhlas již v prvním čtení
tak, aby změna nastala co možná nejdříve.
6. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími pro Českou
republiku z členství v Evropské unii
Návrh novely zákona není v rozporu s právními akty Evropské unie, judikaturou soudních
orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie ani s legislativními
záměry a návrhy předpisů Evropské unie.
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na
podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady, včetně dopadů na specifické
skupiny obyvatel, a dopady na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářský a finanční dosah na podnikatelské
prostředí ČR, neboť příspěvek na mobilitu je dávka vyplácená státem jednotlivcům splňujícím
příslušné podmínky.
Navrhovanou právní úpravou dojde k spravedlivému a vyváženému způsobu právní
reglementace.
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na životní prostředí.
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Navrhovaná právní úprava je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních
údajů.
9. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhované změny představují pouze dílčí změny již existující zákonné právní úpravy.
V souvislosti s touto právní úpravou dochází ke změně jen nepatrné části právního předpisu.
Vzhledem k obsahu právní úpravy nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke
korupčnímu jednání.
10. Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na rovné postavení mužů a žen, a proto je z tohoto
hlediska neutrální.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – v platném znění s vyznačenými
změnami
§6

(1)

(2)
(3)
(4)

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ který byl přiznán podle
předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje
nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o
sociálních službách7) v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v
domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu podle odstavce 1, s výjimkou podmínky
opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.
Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným
prohlášením.
Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které
jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v odstavci 1, pokud splňuje ostatní
podmínky uvedené v odstavci 1. Způsob prokazování podmínky opakovaného dopravování
podle odstavce 3 se v těchto případech nepoužije a postupuje se podle § 26 odst. 1 písm. b).

§ 23
Náležitosti žádosti
Žádost o dávku, kromě náležitostí podání podle správního řádu, dále obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a adresu místa trvalého
pobytu každé společně posuzované osoby, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,
b) doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období, jde-li o
žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,
c) označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku,
d) četnost a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového
vozidla a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4,
e) druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu,
jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku,
f) čestné prohlášení podle § 6 odst. 3, jde-li o žádost o příspěvek na mobilitu, s výjimkou žádosti o
příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4,
g) čestné prohlášení podle § 9 odst. 6, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
motorového vozidla,
h) souhlas vlastníka nemovitosti podle § 9 odst. 7, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na
pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému,
i) určení způsobu výplaty dávky.

