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Rozeslána dne 30. června 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
252. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
253. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní
pojištění stát
254. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
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252
ZÁKON
ze dne 1. června 2021,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 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:
1. V § 10 odst. 2 se slova „10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však“ zrušují.
2. V § 10 odst. 5 úvodní části ustanovení se za
slovo „vozidla“ vkládají slova „ , není-li dále stanoveno jinak,“.
3. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Bylo-li motorové vozidlo zakoupeno před
podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku
a cena, za kterou bylo zakoupeno, byla nižší, než
by byla výše příspěvku na zvláštní pomůcku určená
podle odstavce 5, stanoví krajská pobočka Úřadu
práce výši příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla ve výši
ceny, za kterou bylo motorové vozidlo zakoupeno.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
4. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Zletilou osobu může v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen domácnosti, který
je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku.“.
5. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 24a
Rozhodnutí o zastavení nebo obnovení výplaty
příspěvku na mobilitu
(1) O rozhodnutí o zastavení nebo obnovení
výplaty příspěvku na mobilitu podle § 15 odst. 4 se
učiní pouze záznam do spisu a oprávněná osoba se
o něm písemně vyrozumí. Rozhodnutí je prvním
úkonem v řízení a nabývá vykonatelnosti provedením záznamu do spisu.
(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 bude vyhotoveno písemně a oznámeno oprávněné osobě,
jestliže o to požádá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy jí
bylo doručeno písemné vyrozumění podle odstavce 1. Nepožádá-li oprávněná osoba o vyhotovení
písemného rozhodnutí podle věty první, nabývá rozhodnutí právní moci marným uplynutím této
lhůty.“.
6. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) Oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, popřípadě zvláštní příjemce je povinen
a) písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce
skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti
vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho
poměrnou část podle § 12, a to ve lhůtě 8 dnů
ode dne vzniku této skutečnosti,
b) na výzvu krajské pobočky Úřadu práce prokázat skutečnosti rozhodné pro posouzení vzniku
povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku
nebo jeho poměrnou část podle § 12, a to ve
lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, není-li v této výzvě určena delší lhůta. Nebudou-li
na základě výzvy tyto skutečnosti prokázány,
vzniká povinnost příspěvek na zvláštní pomůcku vrátit; ustanovení § 12 odst. 2 až 4 tím
nejsou dotčena.“.
7. V § 35 odst. 3 věta první zní: „Pro účely
řízení o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením požádá krajská pobočka Úřadu
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práce příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace
podle § 34b odst. 1 žadatele o tento průkaz; při rozhodování o přiznání průkazu osoby se zdravotním
postižením vychází krajská pobočka Úřadu práce
z tohoto posudku.“.
8. V § 35 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pro účely vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle odstavce 6, u žadatelů, kterým na něj
vznikl trvalý nárok, pouze z důvodu skončení doby
jeho platnosti jako veřejné listiny podle odstavce 7,
se posouzení okresní správy sociálního zabezpečení
dle věty první nevyžaduje.“.
9. V § 35 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„Bez časového omezení se u osob starších 18 let věku
vydávají rozhodnutí v případech uvedených v příloze
č. 4 prováděcího předpisu30), a to v bodě 1 písm. b),
v bodě 2 písm. a), b), d), e), j), k) a l) a v bodě 3
písm. a), b), c), e), j), k), l), m) a n). To nevylučuje
vydání rozhodnutí bez časového omezení také u jiných zdravotních stavů uvedených v příloze č. 4
prováděcího předpisu30).“.
Poznámka pod čarou č. 30 zní:
„30) Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 35 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Krajská pobočka Úřadu práce 90 dní před koncem
platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením
jako veřejné listiny písemně informuje jeho držitele
o končící platnosti průkazu osoby se zdravotním
postižením.“.
11. V příloze v části I. se na konci bodu 1 tečka
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nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které
zní:
„n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík
osobě předepsán příslušným lékařem a schválen
revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo
těžká demence provázená těžkým syndromem
geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.“.
12. V příloze v části I. se na konci bodu 5 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně
prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posoudí
podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně
neskončená se dokončí podle předpisů účinných
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 2021
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného
na veřejné zdravotní pojištění stát

Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/
/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění zákona č. 362/2009 Sb.:

§1

§2
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem
pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.

Vyměřovací základ
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné
zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši
14 570 Kč na kalendářní měsíc.

§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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254
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. června 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024, která byla uzavřena
dne 1. února 2021 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz dopravy a organizací zaměstnavatelů – Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví
označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 49.39 a 49.41.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce
České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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