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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 122

Rozeslána dne 12. října 2012

Cena Kč 26,–

O B S A H:
331. Zák o n , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/
/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
332. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních
doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
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331
ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících 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 státní sociální podpoře
Čl. I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997
Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/
/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/
/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/
/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/
/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 458/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 30b se odstavec 4 zrušuje.
2. V § 31 odst. 1 větě druhé se za slovo „podmínka“ vkládají slova „trvalého pobytu a“ a slova
„u oprávněné osoby i“ se nahrazují slovy „jen u oprávněné osoby a“.
3. V § 54 odst. 2 větě první se za slova „v § 53
odst. 1“ vkládají slova „a v § 62 odst. 5“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Nárok na rodičovský příspěvek, který rodiči ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenáležel z důvodu
nároku na příspěvek na péči, náleží nejdříve ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti podané rodičem. Částky rodičovského příspěvku
vyplacené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
z důvodu péče o totéž dítě se započítávají do celkové
částky 220 000 Kč.
2. Rodiči, kterému náleží rodičovský příspěvek po
31. prosinci 2011 podle právní úpravy účinné přede
dnem nabytí účinnosti zákona č. 366/2011 Sb., náleží
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nadále tento
příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby výše
dávky. Celková výše rodičovského příspěvku není
v tomto případě omezena částkou 220 000 Kč. Ostatní
podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výplatu se posuzují podle právní úpravy účinné ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči náležejícímu
dítěti, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek.
Možnost požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti rodiče je zachována s tím, že dosud vyplacené částky rodičovského
příspěvku při péči o totéž dítě se započtou do celkové
částky 220 000 Kč.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením
Čl. III
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(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).“.
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pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč“.
7. V § 10 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době
poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
schodišťové plošiny“.
8. § 13 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 11 zrušuje.
9. V § 23 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na
mobilitu podle § 6 odst. 4“.
10. V § 23 se na konci textu písmene f) doplňují
slova „ , s výjimkou žádosti o příspěvek na mobilitu
podle § 6 odst. 4“.
11. V § 23 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 se za slova „motorového vozidla” vkládají slova „ , schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky“.

„h) souhlas vlastníka nemovitosti podle § 9 odst. 7,
jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku
na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému,“.

3. V § 9 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

„(7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení schodišťové 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.“.
Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.
4. V § 9 se na konci odstavce 10 doplňují věty
„Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry
nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li
o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové 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.“.
5. V § 9 odst. 14 se slova „odstavce 12“ nahrazují
slovy „odstavce 13“.
6. V § 10 odst. 3 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , s výjimkou příspěvku na zvláštní

12. V § 24 se za větu druhou doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na
zvláštní pomůcku současně s výzvou k předložení alespoň 2 návrhů řešení odstranění bariéry podle § 9
odst. 10.“.
13. V § 33 se slova „a pro smlouvu o výpůjčce
zvláštní pomůcky podle § 13“ zrušují.
14. V § 34 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Oprávněná osoba má nárok na vydání pouze
jednoho průkazu osoby se zdravotním postižením, a to
průkazu, který označuje závažnější zdravotní postižení,
popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou
nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé
anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.“.
15. V § 37 se slova „§ 9 odst. 11 a 12“ nahrazují
slovy „§ 9 odst. 12 a 13“.
16. V § 38 se doplňuje odstavec 16, který zní:
„(16) Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 114/
/1988 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2011, se
postupuje i po tomto dni, jde-li o tvrdosti, které by se
vyskytly v souvislosti se závazky příjemců dávek
vzniklými podle § 33 odst. 8, § 34 odst. 6, § 35 odst. 7,
§ 36 odst. 1 a § 37 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve
znění účinném do 31. prosince 2011.“.
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Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a práva a povinnosti vyplývající z těchto smluv zůstávají v platnosti i po tomto dni.
2. Jestliže osoba podala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do
tohoto dne nebyla tato smlouva uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle zákona
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na pořízení schodolezu, stropního
zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schodišťové sedačky. O této možnosti zašle neprodleně krajská
pobočka Úřadu práce osobám uvedeným ve větě první
písemnou informaci. Jestliže byl zdravotní stav žadatele
o příspěvek na zvláštní pomůcku již posouzen pro
účely uzavření smlouvy o výpůjčce nebo bylo pro tento
účel provedeno sociální šetření, vychází krajská pobočka Úřadu práce při rozhodování o příspěvku na
zvláštní pomůcku z tohoto posudku a z výsledku tohoto sociálního šetření. Podmínka předložení alespoň
2 návrhů řešení odstranění bariéry podle § 9 odst. 10
zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou,
pokud bylo za účelem uzavření smlouvy o výpůjčce
dokončeno zadávací řízení na dodavatele zvláštní pomůcky podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky podle
§ 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne i po tomto
dni, jestliže byla podle tohoto ustanovení uzavřena
smlouva o výpůjčce. V řízení o příspěvku na instalaci
zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. V řízení o odvolání proti rozhodnutím o příspěvku na instalaci zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů
Čl. V
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České repu-
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bliky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 366/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4b se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Držitel karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním
postižením je povinen odevzdat tuto kartu příslušné
krajské pobočce také v případě, kdy je mu podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů vydána nová
karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením.“.
2. V § 4b se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7
a 8, které znějí:
„(7) Na přední straně karty sociálních systémů je
uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení držitele
této karty. Má-li karta sociálních systémů funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, je na přední
straně této karty dále uvedeno označení druhu průkazu
osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné
o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou
hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně
nebo prakticky nevidomé, a karta je opatřena fotografií držitele karty sociálních systémů o velikosti
23 mm x 17,8 mm.
(8) Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo
zničení karty sociálních systémů obsahuje jméno, popřípadě jména a příjmení držitele nahrazované karty
sociálních systémů. Pokud nahrazovaná karta sociálních systémů měla funkci průkazu osoby se zdravotním
postižením, obsahuje toto potvrzení také označení
druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou
nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé
anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.
3. V § 4b odst. 9 se za slovo „Vzor,“ vkládá slovo
„další“ a za slovo „vzor,“ se vkládá slovo „další“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. VI
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. 274/2008 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. 364/2011 Sb., zákona č. 366/
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/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 420/2011
Sb., se mění takto:
1. V § 12 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2
a 3, které znějí:
„(2) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží
také nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému
náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo
stupni IV (úplná závislost). Výjimka uvedená v odstavci 1 písm. a) bodech 1 až 3 platí obdobně i pro
zvýšení příspěvku podle věty první.
(3) Splňuje-li nezaopatřené dítě podmínky nároku
na zvýšení příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a zároveň podle odstavce 2, náleží zvýšení příspěvku jen jednou, a to podle odstavce 2.“.

4. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) Přeplatek na vyplacených částkách zvýšení
příspěvku podle § 12 odst. 2 nevzniká za kalendářní
měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce příspěvku prokáže, že za tyto
kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení
příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a). Obdobně to platí
pro přeplatek na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1
písm. a), je-li prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení
příspěvku podle § 12 odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.

ČÁST PÁTÁ

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4
až 6.
2. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova „zvýšení
příspěvku“ vkládají slova „podle odstavce 1“.
3. V § 21 odst. 2 písm. e) a v § 24 písm. c) se slova
„podle § 12“ nahrazují slovy „podle § 12 odst. 1“.
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ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 332 / 2012

Strana 4198

Částka 122

332
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních
doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových
plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády
č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb. a nařízení
vlády č. 107/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 a § 13 odst. 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „15. května“ nahrazují
slovy „1. listopadu“.
3. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.
4. V poznámce pod čarou č. 5 se slova „Čl. 124
odst. 1“ nahrazují slovy „Čl. 122 odst. 1“.
5. V § 5 odst. 2 se slovo „seznam“ nahrazuje slovy
„celkovou výměru“ a slova „včetně uvedení jejich výměry,“ se zrušují.
6. V § 6 odst. 3 a odst. 4 písm. a) se za slovo „narození“ vkládají slova „ , popřípadě dat zaevidování do
ústřední evidence,“.
7. V § 7 odst. 1 a v § 8 odst. 1 se slova „od 1. do
31. července“ nahrazují slovy „od 1. do 31. prosince“.
8. V § 7 odst. 1 a v § 8 odst. 1 se slova „vedené
podle plemenářského zákona“ zrušují.
9. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel doloží Fondu do 28. února následujícího kalendářního roku doklad z ústřední evidence
prokazující stav ovcí, popřípadě koz chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. prosince příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel

a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední
evidence podle údajů z ústřední evidence, a výpočet
velkých dobytčích jednotek.“.
10. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel doloží Fondu do 28. února následujícího kalendářního roku doklad z ústřední evidence
prokazující stav krav bez tržní produkce mléka chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. prosince
příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních
čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do
ústřední evidence podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek.“.
11. Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům.“.

12. § 9 včetně nadpisu zní:
„§ 9
Platba na zemědělskou půdu
(1) Žadatelem o platbu na zemědělskou půdu
může být fyzická nebo právnická osoba, která v příslušném kalendářním roce podala žádost o jednotnou
platbu na plochu podle § 3 nařízení vlády č. 47/2007
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých
podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do
klidu.
(2) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou
půdu, na níž žadatel v příslušném kalendářním roce
požádal a splnil podmínky pro poskytnutí jednotné
platby na plochu zemědělské půdy podle § 4 nařízení
vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování jednotné platby na plochu zemědělské
půdy a některých podmínek poskytování informací
o zpracování zemědělských výrobků pocházejících
z půdy uvedené do klidu.“.
13. V § 10 odst. 1 a 2 se slova „hospodářský rok
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2007/2008“ nahrazují slovy „hospodářský rok 2011/
/2012“.

19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který včetně
poznámky pod čarou č. 21 zní:

14. V § 10 odst. 1 se slova „do 31. března 2007“
nahrazují slovy „do 31. března 2011“.

„(8) Pokud
až 10, která má
poskytnuta, po
unie21) nižší než
neposkytne.

15. V § 10 odst. 2 se slovo „stejnopis“ nahrazuje
slovem „kopii“.
16. V § 11 se slova „do 30. listopadu příslušného“
nahrazují slovy „do 30. dubna následujícího“ a slova
„předpisem Evropských společenství“ se nahrazují
slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie“.

21

je celková částka plateb podle § 5
být žadateli na základě jeho žádosti
snížení podle předpisu Evropské
500 Kč, Fond platbu tomuto žadateli

) Čl. 7, 10, 132 odst. 2 písm. a) a odst. 5 nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, v platném znění.“.

17. V § 12 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 3
až 7.
18. V § 12 odst. 3 a 4 se slova „ke dni 31. července“ nahrazují slovy „nejméně po dobu od 1. do
31. prosince“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října
2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.
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