MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme
změnu legislativy
Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují.
Protože MPSV nechce přihlížet tomu, jak doplatek na bydlení využívají spíše provozovatelé ubytoven,
chystá novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Má zásadně změnit pravidla pro vyplácení této dávky.
„Kromě nezbytných priorit, jako třeba sKarty či evropské projekty, které jsem po svém červencovém
nástupu na ministerstvo musel bezodkladně řešit, byla zřejmá nutnost změnit i systém pomoci v hmotné
nouzi“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Proto kromě nového
metodického pokynu směrem k Úřadu práce ČR platného od srpna 2013, který má zefektivnit kontroly
poskytování doplatku na bydlení, nyní připravujeme také změnu legislativy. Počítá mimo jiné s tím, že
stát bude finančně podporovat lidi, kteří se rozhodli žít v nebytových prostorách, maximálně jeden rok.“
Připravovaná novela má nastavit přesná pravidla pro poskytování doplatku na bydlení do jiných než bytových
prostor tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky a aby se doplatek na bydlení poskytoval pouze do míst,
která jsou způsobilá k bydlení. Zavést by se měly i nové standardy kvality bydlení, které jiné než bytové
prostory musí splňovat, aby do nich vůbec bylo možné doplatek na bydlení poskytnout. Novela by dále měla
upřesnit výši odůvodněných nákladů na bydlení podílem všech osob, kteří užívají jeden byt, nebo jiný než
bytový prostor, i když tito lidé společně nehospodaří a nemají k sobě vyživovací povinnost.
„Chceme tak docílit toho, aby se na jeden byt či jiný než bytový prostor v součtu poskytoval pouze jeden
doplatek na bydlení“, upřesňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček a doplňuje: „Stát musí
zabránit tomu, aby provozovatelé ubytoven vydělávali na situaci lidí a rodin, kteří se často bez vlastního
zavinění ocitli v tíživé ekonomické situaci.“
Novela má také zavést časové omezení výplaty doplatku na bydlení do jiných než bytových prostor, a to na 6
měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců, pokud bude příjemce dávky aktivně řešit svoji bytovou
situaci. Zároveň se má uložit povinnost Úřadu práce ČR okamžitě informovat obec a příjemce časově
omezeného doplatku na bydlení bude muset ve vzájemné spolupráci s obcí a Úřadem práce ČR svou bytovou
problematiku řešit. Kromě Úřadu práce ČR by se tak danou věcí měly více zabývat i obce a další subjekty. V
souvislosti se zavedením časového omezení poskytování doplatku na bydlení do jiných než bytových prostor by
se mělo zrušit časové omezení, které platí v současné době. Týká se všech forem bydlení a stanovuje, že je
doplatek na bydlení možné poskytovat celkem 84 měsíců v posledních 10 letech. Toto by už tedy dále platit
nemělo.
Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na
bydlení v případech, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení. Na doplatek na
bydlení má nárok nájemce nebo vlastník bytu, který užívá byt v obci, v níž je hlášen k trvalému pobytu, a který
má nárok na příspěvek na živobytí. V případech hodných zvláštního zřetele může mít nárok na doplatek na
bydlení i osoba užívající jinou než nájemní formu bydlení. Zároveň musí žadatel splňovat podmínku, že příjem
rodiny je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka živobytí této rodiny.
Zdroj: businessinfo.cz

Důchodcům nastanou změny. Co chystá MPSV?
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce nejpozději začátkem listopadu vládě předložit návrh několika změn,
které mají zlepšit postavení důchodců. Přinést by jim měly více peněz, vláda by totiž měla mít možnost
valorizovat důchody i nad rámec ekonomických ukazatelů. Opatření, která ministerstvo připravuje, jsou reakcí
na nízké zvýšení důchodů od ledna 2014, ke kterému dojde kvůli rozhodnutím dřívějších vlád.
„Už dříve jsem řekl, že valorizaci důchodů v průměru o 45 korun měsíčně od Nového roku považuji za
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nemravnou", připomíná ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Jsem si ale vědom, že
samotný povzdech nad minulým, chtělo by se skoro říci až asociálním rozhodnutím, nestačí, důležité je s tím
něco udělat. Proto pracujeme na změnách, které chceme vládě v brzké době předložit."
MPSV chystá následující změny:
1. Mimořádné zvýšení důchodů v polovině roku 2014.
MPSV chce navrhnout zvýšit procentní výměru důchodů a kompenzovat tak nižší zohlednění růstu cen při
valorizacích od ledna 2013 a od ledna 2014. Konkrétně u důchodů přiznaných před 1. lednem 2013 by se měla
procentní výměra zvýšit o 2 částky (2,2 % a 0,9 %) a u důchodů přiznaných v roce 2013 pak o 0,9 %. Pro
valorizaci v roce 2013 byla totiž zohledněna jen třetina růstu cen, tj. 1,1 %. Zohlednění plného růstu cen by
přitom činilo 3,3 %, rozdíl je tedy 2,2 %. Pro valorizaci v roce 2014 bylo podobně zohledněno z růstu cen jen
0,4 %, zohlednění plného růstu cen by přitom bylo 1,3 % - rozdíl je tedy 0,9 %.
2. Od roku 2015 zavést valorizaci podle růstu indexu životních nákladů domácností důchodců.
MPSV v této souvislosti navrhne dvě změny:
od 1. ledna 2015 už nesnižovat valorizaci na 1/3 cenového růstu,
od roku 2015 stanovit valorizaci nikoliv podle růstu životních nákladů všech domácností, ale podle růstu
životních nákladů domácností důchodců. Nepřihlíželo by se už k růstu reálné mzdy.
Změna by měla přesněji než dosavadní pravidla valorizace kompenzovat vliv cenového růstu na životní úroveň
důchodců a zabránit tak snižování reálné hodnoty důchodu. Růst životních nákladů důchodců je vesměs vyšší
než růst životních nákladů domácností celkem a 1/3 růstu mezd ho může, ale nemusí kompenzovat.
3. Zavést zmocnění pro vládu ke stanovení většího zvýšení procentní výměry důchodů, než jak by vyplývalo ze
zákona o důchodovém pojištění.
MPSV chce navrhnout, aby vláda mohla rozhodnout o vyšší valorizaci důchodů, než jak by vyplývalo z pouhé
aplikace zákona o důchodovém pojištění (tj. po změně valorizace o více než růst indexu životních nákladů
domácností důchodců).
Toto zmocnění by vládě umožnilo zohlednit při valorizaci důchodů například krátkodobý větší výkyv ve vývoji
ekonomických a sociálních podmínek ovlivňujících důchodový systém. Současný zákon od roku 2011
neumožňuje vládě operativně reagovat. Navrhované opatření má vládě umožnit rozhodnout o vyšší valorizaci
důchodů a významně tak pomoci důchodcům.
Vliv na budoucí výdaje státního rozpočtu by vláda měla zohlednit ve výhledu státního rozpočtu a samozřejmě
by přitom měla vycházet i z ekonomických možností rozpočtu.
Zároveň by se měl zachovat současný stav pravidelné valorizace vyplácených důchodů od ledna každého roku.
Zdroj: http://duchody-penze.moneymag.cz/2947-duchodcum-nastanou-zmeny-co-chysta-mpsv/

SMS jízdenku si cestující poprvé koupí 25. listopadu
Jak si koupit SMS jízdenku se cestující dozví na letácích uvnitř vozidel, na fóliích nalepených na vozidlech a
malých nálepkách u všech dveří. Informace samozřejmě budou na zastávkách a podrobný návod najdou
cestující na webových stránkách www.dpmb.cz. SMS jízdenku v Brně si mohou cestující kupovat od 25.
listopadu a půjde to několika různými způsoby.

2

Postup při nákupu SMS jízdenky:
Cestující napíše textovou zprávu ve znění:
BRNO pro jízdenku za 29 Kč s platností 75 minut
BRNO pro jízdenku za 99 Kč s platností 24 hodin
Text odešle na telefonní číslo 90206.
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku. Základní podmínkou pro nákup
SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního
zařízení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů. SMS jízdenka platí pouze
ve spojích Dopravního podniku města Brna, a. s., v zónách 100+101, linky 1-99, mimo vlak.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním telefonu. V
případě, že cestující SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném
případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo
podat reklamaci.
Tři způsoby, jak si SMS jízdenku
Klasická SMS objednaná přes SMS
Pro nákup SMS jízdenky odešlete SMS ve tvaru BRNO (75 minut/29 Kč) nebo BRNOD (24 hodin/99 Kč) na
číslo 90206. Cena odeslané objednávkové SMS se odvíjí od tarifu vašeho operátora.
Na prozvonění
Zaregistrujete své telefonní číslo na čísle 910 902 000 nebo na adrese www.na-zavolanou.cz. Pro nákup SMS
jízdenky zavoláte na číslo 910 902 029 (75 minut/29 Kč) nebo 910 902 099 (24 hodin/99 Kč).
Jízdenka ze Sejfu
Sejf je mobilní aplikace pro chytré telefony, která umožňuje nakupování, placení a převody peněz
prostřednictvím mobilního telefonu. Sejf si do chytrého telefonu stáhnete zdarma a jízdenku pak snadno
pořídíte na tři kliknutí. Tato aplikace je podporována operační systémy iOS a Android.
Duplikát
Pokud si cestující SMS jízdenku omylem z telefonu vymaže, může požádat o duplikát za poplatek 3 Kč. Udělá
to následujícím způsobem: napíše textovou zprávu ve znění: BRNOA a text odešle na telefonní číslo 9000603.
Přepravní kontrola
Cestující je povinen k ověření platnosti SMS jízdenky předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení,
ze kterého byla SMS jízdenka zakoupena pro ověření veškerých přijatých dat SMS jízdenky, nejen samotný text
přijaté SMS jízdenky, ale rovněž SMS zprávu o provedené kontrole SMS jízdenky, a tím umožnit ověření
platnosti SMS jízdenky. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole
považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
Daňový doklad
Doklad o zaplacení (daňový doklad) je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách
smsjizdenky.dpmb.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení SMS jízdenky. Cestujícímu je umožněn
prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který
obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na dané telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS
jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad o zaplacení, který lze vytisknout.
Reklamace
Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách
jízdních dokladů dopravce, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových
stránkách smsjizdenky.dpmb.cz
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Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne
vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost DIRECT pay,
s.r.o.
Kontakt:
Linda Hailichová
tisková mluvčí DPMB, a. s.
lhailichova@dpmb.cz
603 881 018

Pečujete ve své rodině o nemohoucí seniory, nebo hendikepované
osoby? Doba péče má vliv na důchod pečujících osob.
Lidé dlouhodobě pečující doma o své blízké, kteří jsou pro nepříznivý zdravotní stav závislí na jejich pomoci,
se často ptají, zda a jak se jim doba péče započte do důchodu. Jak zákon o důchodovém pojištění tyto
situace řeší, a jak má pečující osoba postupovat? Objasní Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
„Některá období, ve kterých není člověk výdělečně činný a za která tedy není odváděno pojistné, se v zákonem
stanovených situacích považují za tzv. náhradní doby pojištění a započítávají se do potřebné doby pojištění
pro důchod. Těmito situacemi jsou také právě:




doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká
závislost),
doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III., nebo IV.
stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 1. 7.
2001 také o osoby žijící ve společné domácnosti,
před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče jakožto náhradní doby pojištění péče o osobu v různém
stupni bezmocnou; od tohoto data se tyto stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I.
(částečná bezmocnost), II. (převážná bezmocnost), nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti.“

Kdo je osobou blízkou?
Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela
nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené, nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující
péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.
Jak se tato specifická doba péče hodnotí pro důchod?
Doba takové péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako např.
doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro účely
nároku na důchod, tak pro účely jeho výše. Doba péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí
s pečující osobou v domácnosti, není považována za dobu důchodového pojištění ani náhradní dobu pojištění.
Čím dobu péče prokázat?
Doba této péče se prokazuje rozhodnutím okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního
zabezpečení o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po
skončení péče, nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do
dvou let od skončení péče.
O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na základě podaného
návrhu.
Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel předkládá
zejména:
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doklad prokazující totožnost žadatele,
doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list
dítěte),
potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo
potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,
doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž
vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s
opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale
žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Bližší informace o zápočtu doby péče a konzultace v konkrétní situaci poskytnou každý pracovní den
pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení, nebo callcentra pro důchodové pojištění na telefonním čísle
257 062 860.
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/pecujete-ve-sve-rodine-o-nemohouci-seniory-nebohendikepovane-osoby-doba-pece-ma-vliv-na-duchod-pecu.htm

Máte právo na informace ze správního spisu?
Nejste účastníkem správního řízení, ani nemůžete prokázat právní zájem, nebo jiný vážný důvod, aby Vám
správní orgán umožnil nahlédnout do spisu? I v takovém případě máte právo na informace ze správního
spisu.
Podle§38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu („správní řád“), mohou do správního spisu nahlížet účastníci
řízení a jejich zástupci, a to v podstatě v neomezeném rozsahu. Toto právo mají i v případech, kdy je rozhodnutí
ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je pak spojeno i právo činit si výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu, nebo jeho části.
Účastníci správního řízení mají ze zákona rovné postavení (1), právě proto mají všichni účastníci právo nahlížet
do spisu v zásadě neomezeně, v celém rozsahu. Cílem je, aby se mohli správního řízení kvalifikovaně účastnit
všichni účastníci (tj. se znalostí věci vznášet námitky, navrhovat důkazy, podat odvolání apod.) a aby někteří
účastníci řízení nebyli znevýhodněni proti účastníku jinému.
Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny pouze ty jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti,
na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti (to navíc neplatí o částech spisu, jimiž
byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu může nahlížet účastník řízení nebo jeho zástupce po
seznámení s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a sepsání protokolu).
Na základě§134 odst. 3 správního řádu je dále při nahlížení do spisu vyloučeno nahlížet do protokolu o
hlasování kolegiálního orgánu.
Dále může podle§38 správního řádu správní orgán umožnit nahlédnout do spisu také jiným osobám.
Podmínkou je, že tyto osoby prokáží právní zájem, nebo jiný vážný důvod, a zároveň tím nebude porušeno
právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob, anebo veřejný zájem. Takovou osobou by mohl
být například právní nástupce účastníka řízení.
Pokud splňujete podmínky stanovené § 38 správního řádu (jste účastníkem řízení, máte právní zájem na
nahlédnutí do spisu nebo jiný vážný důvod) a správní orgán Vám odepře nahlížet do spisu nebo jeho části, musí
o tom vydat usnesení. Toto usnesení se oznamuje pouze Vám a můžete se proti němu do 15 dnů odvolat.
I v případě, že nejste účastníkem správního řízení ani nemůžete prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod k
nahlížení do spisu, máte právo na informace ze správního spisu, a to na základě ustanovení čl. 17 Listiny
základních práv a svobod (2) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („InfZ“). Právo na
informace o činnosti veřejné správy je totiž jednou z důležitých záruk zákonnosti ve veřejné správě, protože
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slouží občanům ke kontrole její činnosti a umožňuje jim kvalifikovaně (tj. informovaně) se podílet na správě
věcí veřejných.
Správní orgány se často domnívají, že se na poskytování informací ze správních spisů InfZ nevztahuje, a
žadatelům tvrdí, že informace ze správních spisů lze získat pouze nahlížením do spisu, ke kterému je oprávněn
jen úzký okruh osob (viz výše). Takový postup je ovšem v rozporu se zákonem a v mnoha případech to
opakovaně potvrdil ve svých rozhodnutích i Nejvyšší správní soud.
Zdroj: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/mate-pravo-na-informace-ze-spravniho-spisu

Zaměstnavatel bude od ledna 2014
vyplácet náhradu mzdy opět jen 14 dnů
Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo
období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, to platí do konce letošního
prosince. Od ledna se ale délka vyplácení náhrady mzdy vrací na původních 14 dnů.
V případě, že váš zaměstnanec onemocněl a byl uznán dočasně práce neschopným, bylo dosud povinností
zaměstnavatele vyplácet mzdy za prvních 21 kalendářních dnů. Od ledna příštího roku ale dojde ke zkrácení
této lhůty na 14 dnů.
“Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo období
poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, to platí do konce letošního prosince,“ vysvětluje
ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
Jedná o návrat ke stavu, který platil v roce 2010, tj. před přijetím úsporných opatření, která dočasně prodloužila
poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů.
“Nadále ale platí, že za první tři dny nemoci se náhrada mzdy neposkytuje. Od 15. kalendářního dne nemoci
bude zaměstnancům poskytováno plnění již z nemocenského pojištění. Tato změna může ušetřit prostředky
zaměstnavatelům s vysokým podílem pracovníků, kteří marodí déle než 2 týdny,“ říká Tomáš Hunal, odborník
na přímé daně ze společnosti PwC ČR.
Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.
“Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a
pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy
postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání,“ připomíná Koníček.
I když zaměstnanec bude uznán práce neschopným ode dne 31. prosince 2013, bude zaměstnavatel poskytovat
náhradu mzdy až do 20. ledna 2014, pokud pracovní neschopnost zaměstnance bude tak dlouho trvat.
Nárok na polovinu vyplacené náhrady mzdy
Nemocenské pojištění dostalo první velkou novou podobu v roce 2009, od kdy jsou zaměstnavatelé povinni
podle zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za
období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti.
Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 procenta na 2,3 procenta.
Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na
21 dnů, a to až do 31. prosince 2013. Od ledna 2014 ale začne platit původní právní úprava.
Tato změna se týká všech zaměstnavatelů, včetně malých a středních podniků. “Ve výši sazeb pojistného na
sociální pojištění k žádným změnám pro žádné zaměstnavatele nedochází. To znamená, že zaměstnavatelé, kteří
mají méně než 26 zaměstnanců, a kteří se do 20. ledna 2014 rozhodnou platit pro rok 2014 zvýšenou sazbu
pojistného na nemocenské pojištění, si budou moci nadále nárokovat polovinu vyplacené náhrady mzdy (nově
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již vyplácené pouze za prvních 14 dnů) zpět," uzavírá Iva Krákorová, Manager, Daňové poradenství, KPMG
Česká republika.
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/16650

Bez potřebné doby důchodového pojištění nárok na sirotčí důchod
nevznikne
Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se opakovaně, zejména v souvislosti s úmrtím mladších lidí,
setkávají s údivem pozůstalých, když se dozví, že pro nárok na sirotčí důchod musela zesnulá osoba získat
potřebnou dobu pojištění.
Základní podmínkou nejen pro nárok na starobní a invalidní důchod, ale i pro důchody pozůstalostní, tedy
vdovské, vdovecké a sirotčí, je potřebná doba pojištění. V případě pozůstalostních důchodů musí stanovenou
dobu důchodového pojištění získat zesnulá osoba, jinak důchod po ní nemůže být přiznán.
Jaké jsou podmínky pro nárok na sirotčí důchod? Na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po
zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy (společné výchovy manželů). Nárok na sirotčí důchod nevzniká
po pěstounovi nebo jeho manželovi.
Tento druh důchodu je přiznán vždy nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulé osobě byl vyplácen
starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podmínka
nároku na sirotčí důchod je také splněna, když zesnulá osoba sice nepobírala starobní či invalidní důchod, ale
ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod nebo
splnila podmínky nároku na starobní důchod.
Příklad 1.
Otec dítěte zemřel ve věku 30 let, pracoval, nepobíral důchod. V posledních 10 letech před úmrtím získal 3
roky pojištění. Podmínkou pro nárok na invalidní důchod u osoby starší 28 let je získání 5 let pojištění v
posledních 10 letech. Podmínku nároku na invalidní důchod ke dni úmrtí sice nesplnil, přesto nárok na sirotčí
důchod vznikne – otec získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění.
Příklad 2.
Matka zemřela ve věku 45 let. S dobou studia a dobou péče o dítě získala celkem 12 let pojištění. Od svých 30
let nepracuje, je v domácnosti. Jejímu 20letému synovi, který studuje vysokou školu (je tedy nezaopatřeným
dítětem), nárok na sirotčí důchod nevznikl, protože matka nesplnila ke dni úmrtí podmínky na starobní důchod
ani nezískala polovinu potřebné doby pro nárok na invalidní důchod, tedy 2,5 roku v posledních 10 letech před
úmrtím nebo 5 let v posledních 20 letech před úmrtím.
Zmírněná podmínka potřebné doby pro nárok na sirotčí důchod na polovinu platí necelé 2 roky, od 1. 1. 2012.
Počet žádostí o sirotčí důchod, které musely být zamítány před 1. 1. 2012 pro nesplnění zákonných podmínek,
evidovala ČSSZ v uplynulých letech více než 500 ročně. V roce 2012 se jejich počet snížil, přibližně o 100.
Osoby, kterým sirotčí důchod nebyl před 1. 1. 2012 přiznán pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění ze
strany zesnulé osoby, si o něj mohou znovu požádat s tím, že nárok na přiznání sirotčího důchodu jim vznikne
od 1. 1. 2012, pokud zesnulá osoba splnila alespoň mírnější podmínku doby pojištění, tedy ke dni úmrtí získala
v rozhodném období alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod. Podmínkou je též
to, aby dítě bylo stále nebo se stalo opětovně nezaopatřené.

K D Y J E D Í T Ě N EZ A O P A T Ř E N É?
připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat
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výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno
vykonávat výdělečnou činnost.
Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je
vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v
nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Skutečnost, že dítě již nesplňuje podmínku nezaopatřenosti, je
oprávněný nebo jiný příjemce povinen do 8 dnů písemně ohlásit ČSSZ.
Obecná podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u osob starších 28 let 5 roků; ve
věku od 26 let do 28 let 4 roky; ve věku od 24 let do 26 let 3 roky; ve věku od 22 let do 24 let 2 roky; ve věku
od 20 do 22 let 1 rok a do 20 let věku méně než 1 rok. Pro účely posouzení nároku na pozůstalostní důchody se
podmínka potřebné doby pojištění zjišťuje z posledních deseti let před datem úmrtí.
Dále platí, že u lidí starších 38 let je podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod splněna i
tehdy, pokud činí alespoň 10 let, které byly získány v období posledních 20 let před úmrtím. V případě
pozůstalostních důchodů však podmínka získání 10 let pojištění v posledních 20 letech před úmrtím platí pouze
u osob zemřelých po 31. 12. 2009.
Bližší informace týkající se nároku na sirotčí důchod v konkrétních případech, poskytnou každý pracovní den
pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo, callcentra pro důchodové pojištění na telefonním čísle
257 062 860.
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/16627

ÚP ČR už odeslal první dopisy, lidé nemusejí sKartu vracet
Úřad práce ČR (ÚP ČR) odeslal prvním 46 tisícům držitelů sKarty informativní dopis s vysvětlením, jak
mají dále postupovat. V tuto chvíli tedy není nutné, aby lidé chodili v předstihu na úřad a zjišťovali, co
mají dělat. Dopisy rozešle ÚP ČR do 25. listopadu ještě v dalších v pěti vlnách. Nejpozději 1. 12. 2013 by
měli všichni majitelé sKarty vědět, jak se v konkrétní situaci zachovat.
Zákon, který ruší kartu sociálních systémů, nabyl účinnosti dne 1. 11. 2013. Během následujícího půl roku, tedy
do 30. 4. 2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její existenci.
„Cílem je, aby se vše odehrálo maximálně plynule, a lidé zbytečně nemarnili čas na úřadech," říká ministr
práce a sociálních věcí František Koníček. „Uděláme vše proto, aby zrušení sKaret mělo minimální dopad na
naše klienty a aby tento proces nijak neovlivnil výplatu dávek,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie
Bílková.
V případě, že si člověk přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní účet, změny se ho
nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou, v souladu se
zákonem, jen technické úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo.
A změny se nedotknou ani lidí, kteří sice sKartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. V
tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat.
Jiný postup nastane, jestliže klient ÚP ČR čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá hotovost v
bankomatu nebo platí kartou v obchodech. V tom případě bude nutné, aby nejpozději do 31. 1. 2014, osobně
nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR, jakým způsobem chce v budoucnu
dávky dostávat - jestli na účet nebo poštovní poukázkou - a zároveň sdělil číslo účtu nebo adresu, na kterou mu
má ÚP ČR peníze posílat. Na zapracování nahlášených změn bude mít úřad dva měsíce. Do té doby (nejpozději
však do konce března 2014) bude nadále vyplácet sociální dávky prostřednictvím sKarty. Změnový formulář si
mohou lidé stáhnout na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Úřadu práce ČR pod
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záložkou sKarta. Změnu ve způsobu výplaty dávek je možné oznámit i emailem. Podmínkou je aktivovaná
datová schránka nebo elektronický podpis. Dokud klienti nenahlásí změnu ve výplatě dávek, budou dostávat
peníze do konce dubna příštího roku stejným způsobem jako dosud.
Pokud se klient, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil, začne mu ÚP
ČR vyplácet dávky nejpozději od dubna 2014 poštovní poukázkou na adresu, kterou dotyčný příslušnému
pracovišti ÚP ČR naposledy nahlásil.
Lidé, kteří sKartu nevlastní, budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.
V případě osob se zdravotním postižením (OZP), kterým slouží speciální sKarta zároveň jako průkaz OZP, je
klíčové datum 30. 4. 2014. Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená platnost, k výše uvedenému dni skončí
všechny.
Jejich držitelé (v současné době je jich 24.612) si tak budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR
zajistit výměnu této speciální sKarty za nový náhradní průkaz OZP. V případě, že se rozhodnou osobně
navštívit kontaktní pracoviště ÚP ČR kvůli oznámení o změně způsobu výplaty dávek, a zároveň vlastní
speciální sKartu jako průkaz OZP, dostanou na místě i nový průkaz OZP s dobou platnosti do konce roku
2015. Za vystavení nového dokladu nebudou nic platit.
„Konkrétně v tomto případě doporučujeme držitelům speciálních sKaret návštěvu ÚP ČR až po Novém
roce. Obecně ale radíme lidem, aby nenechávali vše až na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému a
dlouhému čekání ve frontách,“ upozorňuje Marie Bílková.
MPSV předpokládá, že ukončení systému sociálních karet vyjde stát na 5,24 milionu korun, z toho si tři
miliony vyžádá vydávání nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Zbývající náklady se týkají
informačních dopisů a poštovného.
Kartu má v současné době 277.505 lidí. Do konce září 2013 vyplatil Úřad práce ČR jejím prostřednictvím více
než 2,6 milionů dávek v hodnotě přesahující 14,1 miliardy korun.
Ministerstvo i Úřad práce ČR informují o změnách na svých webových stránkách – www.mpsv.cz a
www.uradprace.cz. Lidé se mohou obracet také na příslušná kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, nebo
telefonicky na callcentrum Úřadu práce ČR na čísle 844 844 803. Dotazy mohou posílat i prostřednictvím
emailu na adresy kontaktni.centrum@mpsv.cz a callcentrum@mpsv.cz
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16662/TZ_121113b.pdf
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ZÁKON
ze dne 12. září 2013,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Datum účinnosti: 1. leden 2014
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů
Čl. III
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Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 141/2012 Sb. a zákona č. 331/2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
____________________________
"4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu
pracovníků uvnitř Unie.".
2. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Krajská pobočka Úřadu práce je dále příslušná k řízení o
přestupcích týkajících se průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o přestupcích 27).".
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
______________________________________
"27) § 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 6 odst. 1 se slova "není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace"
nahrazují slovy "je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, nebo ZTP/P, který byl přiznán
podle předpisů účinných od 1. ledna 2014" a za slova "kalendářním měsíci" se vkládají slova "za úhradu".
4. V § 6 odst. 2 a 3 se za slovo "dopravování" vkládají slova "za úhradu".
5. § 8 se zrušuje.
6. V § 9 odst. 2 se za slova "motorového vozidla" vkládají slova "nebo speciálního zádržního systému".
7. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je
povinna" nahrazují slovy "Oprávněná osoba je povinna".
8. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý
tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace; krajská pobočka Úřadu práce
zastaví výplatu příspěvku na mobilitu za tento kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního měsíce není
splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo
poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku na mobilitu se opět obnoví od prvního dne kalendářního
měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc."
9. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na základě žádosti příjemce příspěvku na mobilitu může být
tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel."
10. V § 24 větě první se slova „o příspěvku na mobilitu a" zrušují, ve větě druhé se slovo "dávkách" nahrazuje
slovem "dávce" a na konci se doplňují věty "Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na
mobilitu, pokud probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením. Proti usnesení o přerušení řízení
podle věty první, třetí a čtvrté se nelze odvolat; proti usnesení o přerušení řízení podle věty druhé nelze podat
rozklad."
11. § 34 zní:
"§ 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
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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.".
12. V § 34a odst. 2 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou
a slovem "nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce o neplatnosti průkazu osoby se zdravotním postižením v případě,
že
1. průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje,
2. došlo k podstatné změně podoby držitele průkazu osoby se zdravotním postižením,
3. průkaz osoby se zdravotním postižením je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
porušena jeho celistvost, nebo
4. držitel průkazu osoby se zdravotním postižením nesplní povinnost uvedenou v odstavci 3.".
13. V § 34a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Žadatel o průkaz osoby se zdravotním postižením a držitel tohoto průkazu je povinen podrobit se vyšetření
zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným
Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních
služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit
určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a
doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je
potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě,
kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí. V případě nesplnění této povinnosti může být po předchozím
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písemném upozornění průkaz osoby se zdravotním postižením nepřiznán nebo může být rozhodnuto o odnětí
tohoto průkazu.".
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
14. V § 34a odst. 8 se slova "1 a 6 a" nahrazují slovy "1 a 7, požadavky na technické provedení fotografie
držitele průkazu osoby se zdravotním postižením a vzor".
15. Za § 34a se vkládá nový § 34b, který zní:
"§ 34b
(1)
Při posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním
postižením se hodnotí
a) zdravotní stav a funkční schopnosti fyzické osoby,
b) zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
c) zda jde o podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace a závažnost funkčního postižení.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti
pohyblivosti a orientace.
(3) Při posuzování podstatného omezení schopnosti pohyblivosti a orientace u zdravotního stavu, který není
uveden v prováděcím právním předpise, se hodnotí, kterému ze zdravotních stavů v něm uvedených funkční
postižení odpovídá, nebo je s ním funkčními důsledky srovnatelné.
(4) Funkčními schopnostmi se rozumí tělesné, smyslové a duševní schopnosti, znalosti a dovednosti nezbytné
pro schopnost pohyblivosti a orientace. Při posuzování se funkční schopnosti fyzické osoby porovnávají se
schopnostmi stejně staré fyzické osoby bez znevýhodnění a hodnotí se s využitím běžně dostupných
kompenzačních pomůcek.
(5) Při hodnocení závažnosti funkčního postižení pohyblivosti a orientace pro účely nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením se vychází z poruchy funkčních schopností s nejvýznamnějším dopadem na schopnost
pohyblivosti nebo orientace.".
16. V § 35 odst. 1 se slova "podle § 34 odst. 2" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Řízení o změně
nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se zahajuje též z moci úřední; podnět k řízení z moci úřední
může podat také okresní správa sociálního zabezpečení, pokud na základě výsledku posouzení zdravotního
stavu zjistí posudkově významné skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením.".
17. V § 35 odst. 3 se slova "schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a
o posouzení stupně závislosti" nahrazují slovy "zdravotního stavu a schopnosti pohyblivosti a orientace
žadatele o tento průkaz" a na konci odstavce se doplňuje věta "Okresní správa sociálního zabezpečení zašle
příslušné krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku; výsledek posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání,
nebo zamítnutí průkazu osoby se zdravotním postižením, které obdrží žadatel.".
18. V § 35 odst. 4 se slova "§ 24 až 26 s tím, že rozhodnutí se vydává jen v případě zamítnutí jeho vydání"
nahrazují slovy"§ 24, 25 a § 26 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2".
19. V § 35 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které, včetně poznámky pod čarou č. 28, znějí:
"(5) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením,
současně na základě výsledku posouzení zdravotního stavu žadatele rozhodne o době platnosti tohoto průkazu.
Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u
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osob starších 18 let věku. Průkaz osoby se zdravotním postižením může být přiznán nejdříve od počátku
kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání.
(6) Krajská pobočka Úřadu práce vydá osobě průkaz osoby se zdravotním postižením po právní moci
rozhodnutí, předložení fotografie a zaplacení správního poplatku podle zákona o správních poplatcích 28). Za
vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený nebo odcizený se
správní poplatek podle zákona o správních poplatcích nevybere, jestliže k poškození, zničení nebo odcizení
průkazu došlo v souvislosti s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.
____________________________________
28) Položka 9 písm. g) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů."
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
20. V § 37 se na konci ustanovení doplňují slova ", § 34a odst. 8 a § 34b odst. 2".
21. V § 38 se na konci odstavce 8 doplňují věty "Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím platnosti
průkazu mimořádných výhod řízení z moci úřední o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením; tím není
dotčen nárok na příspěvek na mobilitu podle věty první. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím
doby stanovené ve větě první rovněž řízení z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu pro období po
skončení platnosti průkazu mimořádných výhod.".
22. V příloze v části I bodu 1 písmeno i) zní:
"i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním
kloubu,".
23. V příloze v části I bodu 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování".
24. V příloze v části I bodu 4 se za slova "motorového vozidla" vkládají slova "nebo speciálního zádržního
systému".
25. V příloze v části I bodu 4 písm. a) se slova "až i)" nahrazují slovy "až i) a l)".
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Řízení o odvolání a řízení o rozkladu podaném proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na mobilitu a
příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 24 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních
předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015.
3. Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na
takto přiznaný příspěvek na mobilitu zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015. Krajská pobočka Úřadu práce
zahájí před uplynutím této doby řízení z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu podle právních
předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájená a pravomocně neskončená přede dnem
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nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona s tím, že v případě přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se doba jeho platnosti
stanoví nejdéle na 12 kalendářních měsíců. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby
platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením řízení z moci úřední o nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Zdroj: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-313.htm
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