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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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730/0

Návrh poslanců Víta Rakušana, Moniky Červíčkové, Lucie Šafránkové,
Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Ilony Mauritzové, Heleny

Langšádlové, Marka Výborného, Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka,
Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů



 



N á v r h  

ZÁKON 

ze dne 28. listopadu 2019, 

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

některých 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:  

Čl. I 

1. V § 6 odst. 1 se zrušují slova „starší 1 roku“. 

2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodu 2 se zrušuje slovo „nebo“.  

3. V § 9 odst. 5 písm. a) se zrušuje bod 3. 

4. V § 34 odst. 1 se zrušují slova „starší 1 roku“.  

Čl. II 

Přechodné ustanovení 



Na právní vztahy přede dnem nabytí účinnosti nového právního předpisu se vztahují 

dosavadní právní předpisy.  

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o sociálních službách 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 

213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 

zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 

Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 

427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/ 2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 

Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 

101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 335/2018 

Sb., zákona č. 47/2019 Sb., se mění takto:  

Čl. III 

1. V § 7 se odst. 3 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Na právní vztahy přede dnem nabytí účinnosti nového právního předpisu se vztahují 

dosavadní právní předpisy.  

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. V 

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením garantuje osobám se 

zdravotním postižením a) příspěvek na mobilitu a za b) příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Těmto osobám také zákon přiznává nárok na průkaz se zdravotním postižením. Zákon také 

dále upravuje podmínky nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Aktuální 

právní úprava kromě jiných podmínek garantuje v první větě zmíněné příspěvky a 

zdravotní průkaz v obecných případech osobám starším minimálně jednoho roku. 

V případě mobilních pomůcek mají právo na příspěvek na některé speciální pomůcky 

osoby starší 3, případně 15 let. Příslušná k rozhodování o dávkách je krajská pobočka 

Úřadu práce.   

Podle zákona o sociálních službách mají nárok na příspěvek na péči osoby splňující 

zákonné podmínky a mimo jiné i minimální věk jednoho roku. O příspěvku dále rozhoduje 

krajská pobočka Úřadu práce.   

Příspěvek na mobilitu je 550 korun českých za kalendářní měsíc. Příspěvek na zdravotní 

pomůcku se liší podle příjmů osob a osob s ní společně posuzovaných, v maximální výši 

200 000 korun českých a v případě, že v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích součet 

vyplacených příspěvků nepřesáhne 800 000 případně 850 000 korun českých v případě, že 

byl poskytnut příspěvek na svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny. Výše příspěvku na 

péči se pohybuje od 3 300 do 13 200 korun českých.  

Současná právní úprava není diskriminační ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a 

žen  

Navrhovaná právní úprava počítá se zrušením podmínky dosažení minimálně jednoho roku 

u zdravotně postižených dětí, které nově budou mít nárok na příspěvky na mobilitu, 

zvláštní pomůcky, nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a nárok na příspěvek 

na péči i před dosažením jednoho roku a v případně diagnostikovaného zdravotního 

postižení.  



Navrhovaná právní úprava není diskriminační ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.   

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní v jejím celku  

Ačkoliv je Česká republika vázáná Úmluvou o právech dítěte, v současné chvíli nedostává 

závazkům v oblasti podpory a umožňování péče o děti se zdravotním postižením 

v rodinném prostředí zajištěním dostatečné podpory pro jejich rodiče nebo opatrovníky. 

Zatížené rodiny jsou nucené počkat minimálně do jednoho roku dítěte, aby si mohli o 

některý z příspěvků zažádat. Péče o zdravotně postižené dítě je velmi finančně nákladná, a 

některé z těchto rodin jsou závislé na státní finanční podpoře. Absence této podpory může 

zásadním způsobem ovlivnit život a zdraví postiženého dítěte, ale i vnitřní stabilitu pečující 

rodiny.  

Podle dat z roku 2017 se jednalo o 323 dětí, jejichž rodiče si v tomto roce zažádali o 

příspěvek na péči a které tedy neměli před rokem 2017 nárok na některý z příspěvků.  

Navrhovaná právní úprava výše zmíněné nedostatky odstraňuje a dává možnost zatíženým 

rodinám získat příspěvek na péči, případně další příspěvky i dříve, než při dosažení jednoho 

roku věku dítěte. Toto opatření významný způsobem ulehčí zatížením rodinám už tak 

náročnou péči o zdravotně postižené dítě a minimalizuje počet zdravotně postižených dětí 

umístěných do ústavní péče z důvodu nedostatečné finanční kapacity ve vztahu péče o dítě. 

Dále také vyřeší Organizací spojených národů kritizované soustavné porušování Úmluvy 

o právech dítěte.  

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky  

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 



Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána.  

7. Předpokládány hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, rozpočty krajů a obcí, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

a dopady na životní prostředí  

Výše příspěvku na péči o zdravotně postižené dítě je na při I. stupni závislosti 3 300 korun 

českých, II. stupni závislosti 6 600 korun českých, III. stupni závislosti 9 900 korun 

českých a IV. Stupni závislosti 13 200 korun českých. V roce 2017 byl celkový počet dětí, 

jejichž rodiče si požádali o příspěvek na péči, který byl přiznán, u I. stupně 145, u II. stupně 

107, u III. stupně 53 a u IV. stupně 18. Celkové roční náklady byly ve výši 23 364 000 

korun českých. 

Podle zákona o sociálních službách je k výplatě příspěvků na péči o zdravotně postižené 

dítě příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Podle § 101a zákon o sociálních službách tento 

příspěvek vyplácí kraje ze svých prostředků získaných na základě dotací od Ministerstva 

práce a sociálních věcí. V příloze tohoto zákona je doplněná tabulka, v jakém rozsahu jsou 

dotace jednotlivým krajům poskytovány.  

Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava počítá s přiznáním příspěvku už od 

narození dítěte, za splnění ostatních podmínek, by se celková výše nákladů na sociální 

dávky zvýšila o výši nákladů rovnající se ročním nákladům. Navrhovaná právní úprava by 

měla předpokládaný dopad na státní rozpočet ve výši přibližně 24 miliónů korun českých. 

V níže uvedené tabulce je i doplněná předpokládaná částka, o kterou se předpokládané 

výdaje jednotlivých krajů na poskytování příspěvků na péči o zdravotně postižené dítě 

zvýší.  

Kraj V % V Kč  

Praha 8,08 1 887 811 

Jihočeský 6,67 1 558 379 

Jihomoravský 9,21 2 151 824 



 

V případě příspěvků na mobilitu by se roční náklady na sociální dávky zvýšili o 550 korun 

českých na jedno dítě a za jeden kalendářní měsíc. Lze předpokládat, že vzhledem k datům 

z roku 2017, se roční náklady na sociální dávky zvýší o 2 131 800 korun českých. O tyto 

náklady se obdobně jako o příspěvky na péči o zdravotně postižené dítě poměrně rozdělí 

kraje.  

V případě příspěvků na zdravotní pomůcky lze předpokládat zanedbatelné navýšení, 

vzhledem k tomu, že jsou pomůcky zpravidla poskytovány jednorázově, zkrácení věku, od 

kterého lze příspěvek na pomůcku obdržet výrazně neovlivní celkové náklady na sociální 

dávky.  

Navrhovaná právní úprava umožní rodinám s postiženým dítětem dřívější možnost 

spolufinancování náročné péče o postižené dítě. Lze předpokládat, že se výrazně sníží 

počet postižených dětí odkládaných do ústavní péče a také snížení stresorů u zatížených 

rodin.  

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na životní prostředí a národnostní menšiny. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na rozpočty krajů a obcí.  

Karlovarský 3,40 794 376 

Královéhradecký 5,46 1 275 674 

Liberecký 4,14 967 270 

Moravskoslezský 11,99 2 801 344 

Olomoucký 7,81 1 824 728 

Pardubický 5,37 1 254 647 

Plzeňský 4,86 1 135 490 

Středočeský 10,93 2 553 685 

Ústecký 9,71 2 268 644 

Vysočina 5,30 1 238 292 

Zlínský 7,07 1 651 835 



8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nezavdává vzniku žádných korupčních rizik.  

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu.  

Zvláštní část 

ČÁST PRVNÍ 

K čl. I bodu 1  

U osoby, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude v případě nároku 

na příspěvek na mobilitu vyžadováno dosažení jednoho roku věku. Nárok na příspěvek bude 

mít osoba se zdravotním postižením již v případě diagnostikovaného zdravotního postižení, 

respektive narození a diagnostikovaného zdravotního postižení.  

K čl. I bodu 2 a 3 

V případech neuvedených v § 9 odst. 5 bodech 2 a 3 budou mít osoby splňující další zákonné 

podmínky nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Nově tedy osoby mladší jednoho roku 

budou mít možnost získat příspěvek na zvláštní pomůcky.  

K čl. I bodu 4 

Vzhledem ke zrušení podmínky dosažení 1 roku v případech nároku na příspěvek na mobilitu 

nebo v případech příspěvku na zvláštní pomůcku, budou mít osoby se zdravotním postižením 

nárok na získání průkazu osob se zdravotním postižením i před dosažením jednoho roku věku.  

ČÁST DRUHÁ 

K čl. III bodu 1 

Z podmínek nároku na příspěvek na péči bude odstraněna podmínka dosažení jednoho roku 

věku.  

ČÁST TŘETÍ  

K čl. V 



Navrhovaná právní úprava počítá s nabytím účinnosti od 1. ledna 2021 z důvodu reflektování 

změn, tímto návrhem předpokládanými, v návrhu státního rozpočtu na rok 2021.  

 

V Praze dne 16. ledna 2020. 

 

Mgr. Vít Rakušan v.r. 

Ing. Jan Farský v.r. 

Mgr. Věra Kovářová v.r. 

Mgr. Petr Gazdík v.r. 

Ing. Jana Krutáková v.r. 

Ing. Petr Pávek v.r. 

Ing. Monika Červíčková 

Bc. Lucie Šafránková 

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. 

MUDr. Vít Kaňkovský 

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 

Mgr. Helena Langšádlová 

Mgr. Marek Výborný 

Mgr. Jan Čižinský 

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA 

Ing. Jan Bauer 

 



PLATNÉ ZNĚNÍ 

Zákona, který se mění návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 

o změně některých zákonů 

Příspěvek na mobilitu 

§ 6 

Nárok na příspěvek na mobilitu 

(1) 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 službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, 

v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. 

(2) Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu podle odstavce 1, s výjimkou podmínky 

opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc. 

(3) Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným 

prohlášením. 

(4) 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). 



Příspěvek na zvláštní pomůcku 

§ 9 

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku 

(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto 

příspěvku. 

(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo 

speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového 

ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

(3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 

zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. 

(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující 

přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny 

v příloze k tomuto zákonu. 

(5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že 

a) osoba je starší 

1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního 

zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo 

na úpravu bytu, 

2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo 

3. 1 roku v ostatních případech, 

b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního 

uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku 

s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a 

předmětům, které osoba využívá, 

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém 

sociálním prostředí. 



(6) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž 

podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit 

motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky 

opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. 

(7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé 

zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou 

souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li 

vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka 

nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. 

(8) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je 

zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je 

osobě zapůjčen 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. 

(9) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je 

zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

(10) Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem 

k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické 

náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na 

pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě. Příspěvek na zvláštní pomůcku 

na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, jen jestliže 

odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku 

na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové 

sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění 

podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 

návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny. 

(11) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se 

opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 5 a 6 nejdříve po uplynutí 

84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to 

neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení 

bylo prominuto. 



(12) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne 

jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je 

členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní 

organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud není právnická nebo 

fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle však po dobu 2 let ode 

dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, které musí 

splňovat. 

(13) Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a 

osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, 

stanoví prováděcí právní předpis. 

(14) Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena 

v seznamu podle odstavce 13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska 

využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 

13. 

Průkaz osoby se zdravotním postižení 

§ 34 

(1) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, 

smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 

které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou 

autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 odst. 3. 

(2) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) 

má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí 

stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné 

pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má 

problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením 

orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna 

spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru. 

(3) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) 

má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou 



autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je 

při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím 

prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 

Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru 

má značné obtíže. 

(4) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz 

ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti 

nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť 

těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, 

kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí 

se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné 

chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním 

postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru. 

(5) Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Podmínky nároku na příspěvek na péči 

§ 7 

(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné 

fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných 

forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na 

příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. 

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních 

životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc 

poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel 

sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 

1, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; 



nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního 

předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. 

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. 

(43) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. 

 

 

 


