ZMĚNY V NÁVRHU ZÁKONA
ze dne …….. 2011,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
HLAVA I
§4
Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem
HLAVA II
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
§6
Nárok na příspěvek na mobilitu
(1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, s výjimkou osoby, které
jsou poskytovány celoročně sociální služby v pobytových zařízeních, viz4a která není
schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, a pravidelně se
dopravuje; pravidelnou dopravou se pro tyto účely rozumí doprava několikrát měsíčně.
(2) Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu podle odstavce 1 musí být splněny po
celý kalendářní měsíc.
§7
Výše příspěvku na mobilitu
(1) Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 700 Kč u držitelů
průkazů ZTP/P .
(2) Jestliže byl osobě uvedené v § 5 odst. 1 přiznán příspěvek na zvláštní pomůcky na
pořízení motorového vozidla, činí výše příspěvku na mobilitu za kalendářní měsíc 200 Kč, a
to po dobu 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcky
nabylo právní moci.
(2) Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč u držitelů průkazů
ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou).
3) Osobě, které jsou poskytovány sociální služby formou týdenního pobytu
v zařízeních sociálních služeb, náleží příspěvek ve výši 1/3 částek uvedených
v předchozích odstavcích.

4a

§ 73 odst. 1, písm. b-e zákona č. 180/1991 Sb.

HLAVA III
PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY
§9
Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcky
(4) Příspěvek na zvláštní pomůcky nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je
zdravotnickým prostředkem, který je plně nebo částečně hrazen z veřejného zdravotního
pojištění anebo zapůjčován příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž
poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního
pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
Ustanovení se doporučuje vypustit a rozhodnutí o možnost jeho zařazení odložit do doby, kdy
bude jasná nová úprava poskytování zdravotních pomůcek
§ 10
Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcky
(1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 35 000 15 000 Kč, nebo
v případě více pomůcek, součet jejichž cen nedosahuje 15 000 Kč, se příspěvek na zvláštní
pomůcky poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných nižší než šestinásobek osminásobek životního minima jednotlivce nebo
životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním
minimu 6).
(3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 35 000
15 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané ceny zvláštní
pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcky pomůcku může činit činí 350 000
Kč. To neplatí, jde-li o šikmou nebo svislou schodišťovou plošinu nebo schodišťový
kolejnicový systém.
(6) Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí v 60 kalendářních
měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. Do této částky se nezapočítávají
tyto pomůcky - šikmá nebo svislá schodišťová plošina nebo schodišťový kolejnicový
systém. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto
období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. Při úmrtí či přestěhování osoby, které
byl přiznán příspěvek na šikmou nebo svislou schodišťovou plošinu, nebo schodišťový
kolejnicový systém, může orgán, poskytující příspěvek na tato zařízení, rozhodnout o
zapůjčení zařízení jinému uživateli jeli to vhodné.
HLAVA V
PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
§ 33
(1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči,
a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu podle § 5 odst. 1, se podle jiného
6)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

právního předpisu8) vydává sociální karta, která je současně průkazem osoby s těžkým
zdravotním postižením (TP) nebo průkazem osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením
(ZTP) anebo průkazem osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce
(ZTP/P).
(2) Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách
považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
(3) Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách
považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost).
(4) Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách
považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni
IV (úplná závislost), a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu podle § 5 odst. 1.
(5) Vzor průkazu stanoví ministerstvo prováděcím předpisem.
§ 34
(1) Osoba, která je držitelem průkazu TP má nárok na
a)

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sedění vázáno na zakoupení místenky,
b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména státní; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních.

(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP
Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
a) výhody uvedené v odst.,
b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy
osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy,metrem),
c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
3. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P:
a) výhody uvedené v odst. 1 a2,
b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními
prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa,
pokud je nedoprovází průvodce.

HLAVA VI
ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 36
Přechodná ustanovení
(6) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle
předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni,
a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince
2013 2015. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle osobám, kterým byly
přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení obsahující informace o
další platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich nahrazení novými průkazy.
Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
(7) U osob, kterým byly rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností
přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů účinných do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se po dobu platnosti průkazu osvědčujícího stupeň těchto
mimořádných výhod, nejdéle však do 31. prosince 2013 2015, považuje podmínka
neschopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace stanovená v § 5
odst. 1 pro přiznání příspěvku na mobilitu za splněnou.
(14) Ustanovení § 32 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Do této doby stanoví
zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazu TP, ZTP a ZTP/P Ministerstvo
prováděcím předpisem.
(15) Do dne vydání sociální karty se Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky
se vyplácejí převodem na účet u banky nebo u spořitelního nebo úvěrního družstva určený
příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje
příjemce dávky.

