Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období

251.
USNESENÍ
výboru pro sociální politiku
z 51. schůze
9. března 2017
k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 935/
Po odůvodnění Víta Kaňkovského zástupce skupiny předkladatelů, zpravodajské
zprávě poslankyně Jany Hnykové a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně PČR, aby v y s l o v i l a s o u h l a s
s návrhem poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 935/ s těmito
změnami a doplňky:
K čl. I
1. Bod 1 zní:
„1. V § 7 se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „550 Kč“.“.
2. Body 2, 3, 4, 6, 7 a 9 až 17 se vypouštějí.
3. Za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 a odst. 7 se slova „schodišťové plošiny,“ nahrazují slovy
„svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.“.
4. Dosavadní bod 5 se označí jako bod 3 a za tento bod se vkládá nový bod 4, který zní:
„4. V § 9 odst. 10 větě třetí se slova „schodišťové plošiny“ nahrazují slovy „svislé zdvihací
plošiny nebo šikmé zvedací plošiny“ a ve větě čtvrté se slova „schodišťové plošiny,“
nahrazují slovy „svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.“.
5. Dosavadní bod 8 se označí jako bod 5 a za tento bod se vkládají nové body 6 až 15, které
znějí:
„6. V § 10 odst. 1 větě první a druhé a odst. 3 větě první se částka „24 000 Kč“ nahrazuje
částkou „10 000 Kč“.
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7. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova „schodišťové plošiny,“ nahrazují slovy „svislé zdvihací
plošiny nebo šikmé zvedací plošiny,“.
8. V § 10 dost. 4 větě první se slova „a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům“ a věta
druhá včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.
9. V § 10 odstavec 5 zní:
„(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového
vozidla činí:
a)
200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší
nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima
společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li
tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b)
180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší
než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven
devítinásobku této částky,
c)
160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší
než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven
desetinásobku této částky,
d)
140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší
než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven
jedenáctinásobku této částky,
e)
120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší
nebo roven dvanáctinásobku této částky,
f)
100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší
než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).“.
10. V § 10 odst. 6 větě první se slova „schodišťové plošiny“ nahrazují slovy „svislé zdvihací
plošiny nebo šikmé zvedací plošiny“.
11. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce může při
rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcku na žádost rozhodnout, že osoby uvedené v § 4
odst. 1 písm. a) až c) zákona o životním a existenčním minimu9) se neposuzují jako osoby
společně posuzované, jestliže spolu nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežijí.“.
12. V § 20 odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládají slova „pěstoun anebo“.
13. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče
jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o dávce tato fyzická osoba. Je-li nezletilá osoba
svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do osobní péče pěstouna, zastupuje ji v
řízení o dávce pěstoun.“.
14. V § 23 se na konci textu písmene b) doplňují slova „v případech uvedených v § 10 odst. 1,
4 a 5“.
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15. V § 23 písm. h) se za slovo „nemovitosti“ vkládají slova „nebo rozhodnutí soudu“ a slova
„schodišťové plošiny,“ se nahrazují slovy „svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.“.

K čl. II
6. Čl. II zní:
„Čl. II
Přechodná ustanovení
1.
Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město
Prahu upraví částky příspěvku na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše příspěvku na
mobilitu se učiní záznam do spisu.
2.
Příspěvek na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za leden 2018.
3.
Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město
Prahu zašle nejpozději do dne výplaty příspěvku na mobilitu za leden 2018 písemné sdělení o
změně výše příspěvku na mobilitu. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
4.
Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5.
Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku zahájená a pravomocně neskončená
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
K čl. III
7. V čl. III se slova „dnem jeho vyhlášení“ nahrazují slovy „dnem 1. ledna 2018“.

II. z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby
- se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny,
- ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla
příslušné legislativně technické úpravy.

Vít K a ň k o v s k ý , v. r.
ověřovatel výboru

Jana H n y k o v á , v. r.
zpravodajka výboru

Jaroslav Z a v a d i l , v. r.
předseda výboru
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