ZMĚNY V NÁVRHU ZÁKONA
ze dne …….. 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných
sociálních dávek
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. IV
Doplňuje se bod 9a, který zní:
„7a. V § 11 se zařazuje nový odstavec 3 tohoto znění:
„ 3. Nepřesahuje-li příjem oprávněné osoby (společně posuzovaných osob)
dvojnásobek životního minima, zvyšují se částky, uvedené v předchozích odstavcích o
2 500 Kč. „
Pozn. Jednalo by se o transformaci dosavadního sociálního příplatku
„§ 18
11. Způsob výplaty příspěvku
(2) Příspěvek se vyplácí měsíčně v české měně převodem na účet u banky nebo
u spořitelního nebo úvěrního družstva nebo prostřednictvím sociální karty53), a to formou
přímé úhrady pomoci fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují nebo budou
poskytovat pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti
o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c).
Příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se poukazuje na účet u
banky nebo u spořitelního nebo úvěrního družstva určený příjemcem příspěvku.
Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku, je obecní úřad
obce s rozšířenou působností povinen provést změnu způsobu výplaty příspěvku od
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž mu byla taková
žádost doručena.
(3) Dojde-li v době, ve které je příspěvek vyplácen, ke změně místa trvalého nebo
hlášeného pobytu oprávněné osoby, zastaví krajský úřad, který byl před touto
změnou k výplatě příspěvku příslušný, výplatu příspěvku, a to nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž se o změně
trvalého nebo hlášeného pobytu oprávněné osoby dozvěděl. Krajský úřad uvedený
ve větě první předá krajskému úřadu příslušnému podle místa trvalého nebo
hlášeného pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byl příspěvek
přiznán. Příslušný krajský úřad vyplácí příspěvek od měsíční splátky následující po
kalendářním měsíci, v němž byla výplata příspěvku zastavena.
Bod 28 se zrušuje.

22. § 24 zní:
„§ 24
Žádost o příspěvek musí kromě náležitostí stanovených správním řádem dále
obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která osobě poskytuje nebo bude
poskytovat pomoc, rozsah pomoci, písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby
s poskytováním pomoci a číslo účtu této osoby u banky nebo u spořitelního nebo úvěrního
družstva, na nějž má být úhrada za poskytovanou pomoc provedena.“.
Zůstalo by dosavadní znění
23. V § 25 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Okresní správa sociálního zabezpečení
zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku vydaného podle zvláštního
právního předpisu51) s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna
zvládat ., a dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo
hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace.“.
Bod 42 navrhujeme vypustit.
42. V § 73 odstavce 3 a 5 znějí:
„(3) Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis.
Pokud osoba není schopna zaplatit plnou výši úhrady za ubytování a stravu stanovenou
poskytovatelem ani na základě smlouvy o spoluúčasti podle § 71 odst. 3, může písemně
požádat poskytovatele o snížení úhrady. Může požádat o dávku pomoci v hmotné
nouzi x) Žádost musí být doložena potvrzením o výši příjmů a čestným prohlášením, že
osoba nemá jiné finanční prostředky k zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle
věty druhé, a to ani s pomocí osob povinných k ní výživou. Poskytovatel na základě
žádosti přiznané dávky stanoví výši úhrady za ubytování a stravu tak, aby po jejím
zaplacení osobě zůstalo při poskytování pobytových služeb v týdenním stacionáři
alespoň 25% jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1
písm. b) až e) alespoň 15% jejího příjmu.
(5) Je-li na základě žádosti snížena úhrada za ubytování a stravu podle odstavce 3,
je osoba, které jsou poskytovány sociální služby podle odstavce 1, povinna neprodleně
oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady za ubytování a stravu.“.
x)
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Navrhuje se ponechat stávající znění
Čl. IV
Přechodná ustanovení
Bod 6 se zrušuje.
6. Do dne vydání sociální karty se příspěvek na péči vyplácí způsobem podle § 18
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V
Bod 7 se zrušuje.
7. V § 5 odst. 1 se vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) příjem plynoucí z důvodu péče o osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle
zákona o sociálních službách,“.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
V § 5 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. c) se slova „až i“ nahrazují slovy „až j)“.
Odůvodnění:
Vrácení příspěvku na péči do původního stavu. Navrhovaná změna by měla velmi
závažné dopady především na příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Nejvíce
postiženy by byly dvojčlenné rodiny. V případě dítěte závislého na péči ve III. nebo IV.
Stupni a příjmu na úrovni životního minima by výpadek příjmu v Praze dosahoval
měsíčně téměř 5 000 Kč.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Čl. VII
§ 4b
(3) Sociální karta obsahuje identifikaci jejího držitele. a je průkazem TP nebo ZTP
nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o
změně souvisejících zákonů8).
(4) Sociální karta má tyto funkce
a) identifikační pro účely průkazu oprávněné osoby,
b) autentizační pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k Jednotnému
informačnímu systému práce a sociálních věcí,
c) platební pro účely výplaty sociálních dávek s výjimkou příspěvku na mobilitu,
příspěvku na pomůcky a příspěvku na péči a dávek v nezaměstnanosti.
Kompenzační příspěvky pro osoby se zdravotním postižením se oddělují od klasických
sociálních příspěvků ze systému státní sociální podpory.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XI
3. V § 7 odst. 2, písm. h) se bod 8. včetně poznámky pod čarou č.22b zrušuje.
Bod 3 se zrušuje. (Jde o ustanovení, týkající se započítávání příspěvku na péči do
příjmu).
Dosavadní body 9 až 12 se označují jako body 8 až 11.

ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XVI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, čl. X bodů 1 až 3, které nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení a s výjimkou čl. II, bodu 6a 7 a čl. IV. Bodu 30 a 40, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

