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ZÁKON  
ze dne ……………………2012 

 
kterým se zrušuje karta sociálních systémů 

 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 

 
§ 1 

 
V zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se § 4b se zrušuje. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o státní sociální podpoře 

 
§ 2 

 
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 § 58 odst. 3 věta první zní: „Dávka se poukazuje bezúplatně na účet příjemce u  

banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky vykonávající činnost na 
území České republiky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice 
nebo se vyplácí v hotovosti.“. 

 
2. Poznámka pod čarou č. 63 se zrušuje. 



 
ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o sociálních službách 

 
§ 3 

 
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. 366/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto: 
  

1. V § 18 odst. 3 se slova „prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to využitím 
platební funkce karty nebo“ zrušují. 
 

2. Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje. 
 

3. V § 29 odstavec 7 se slova „ , anebo využitím platební funkce karty sociálních 
systémů“ zrušují. 

  
 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  
a o změně souvisejících zákonů 

 
§ 4 

 
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. § 19 odst. 3 věta první zní: „Dávky se vyplácejí v české měně, a to bezúplatným 
převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti podle rozhodnutí 
žadatele o dávku.“. 

 
 
2. V § 34 odst. 1 se slova „podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních systémů, 

která současně v zákonem stanovených případech slouží jako“ zrušují. 
 
 
3. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. 
 
 
4. V § 38 se bod 15 zrušuje. 
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ČÁST  PÁTÁ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

 
§ 5 

 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 

202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 
161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 
149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č.  420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 
Sb., se mění takto: 

 
1. V § 53 odst. 1 větě první se slova „ , nebo v hotovosti, anebo využitím platební 

funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání83)“ 
nahrazují slovy „nebo v hotovosti podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání“. 

 
2. Poznámka pod čarou č. 83 se zrušuje. 

 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 366/2011 Sb. 

 
§ 6 

 
Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, se mění takto: 

 
1. V čl. IV se bod 6 zrušuje. 
 
2. V čl. VI se bod 8 zrušuje. 
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ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona č. 367/2011 Sb. 

 
§ 7 

 
V čl. II zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 2 zrušuje. 
 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 
§ 8 

 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 
479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 43 odst. 4 se slova „prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen 

„karta“), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím 
platební funkce karty,“ nahrazují slovy „převodem na platební účet určený 
žadatelem, v hotovosti,“. 

 
 
2. Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.  
 
 
3. V § 43 odst. 5 písm. a) a b) se slova „platební funkce karty nebo“ zrušují. 
 
 
4. V § 43 odst. 5 písm. c) zní:  
 

„c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí 
plátce dávky jako způsob výplaty využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který 
je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na 
přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě.“. 

 
 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o přestupcích 

 
§ 9 

 
V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 

344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona 
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č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., 
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 
254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., 
zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., 
zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 
362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 
č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., 
zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 
Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 
181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., 
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 
314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona 
č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., 
zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 
237/2012 Sb., se § 28 včetně nadpisu zrušuje. 

 
 

ČÁST DESÁTÁ 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
§ 10 

Přechodná ustanovení 
 

1. Karty sociálních systémů vydané do dne účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti 
posledním dnem druhého kalendářního měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona. 
 

2. Dávky splatné po posledním dni druhého kalendářního měsíce ode dne účinnosti tohoto 
zákona budou nadále vypláceny příjemci dávky na platební účet určený příjemcem nebo 
v hotovosti podle toho, jaký způsob výplaty určil příjemce dávky. 

 
3. Pokud příjemce dávky určil jako způsob výplaty využití platební funkce karty sociálních 

systémů, bude výplata dávky prováděna od prvního dne třetího kalendářního měsíce po 
dni účinnosti tohoto zákona na platební účet určený příjemcem nebo v hotovosti; příjemce 
dávky může určit změnu způsobu výplaty dávky.  
 

4. Osobám, kterým byl podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl podle zákona č. 
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přiznán příspěvek na mobilitu nebo 
příspěvek na zvláštní pomůcku, vydá krajská pobočka Úřadu práce do 60 dnů od účinnosti 
tohoto zákona namísto karty sociálních systémů, která pozbude platnosti podle bodu 1, 
průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým 
zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 
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§ 11 

Zrušovací ustanovení 

Ve vyhlášce č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních 
systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění 
vyhlášky č. 203/2012 Sb., se ustanovení § 1 až 3, § 4 věta první a druhá a přílohy č. 1 a 2 
zrušují. 
 

§ 12 

Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 Obecná část 

1) Zhodnocení platného právního stavu 

 
Karta sociálních systémů jako institut spojující v sobě zcela raritním způsobem funkce 

veřejné listiny a platebního prostředku byla do našeho práva zavedena tzv. sociální reformou. 
Hlavním předpisem, na jehož základě byla karta zavedena, je zákon č. 366/2011 Sb., kterým 
se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Využití karty sociálních systémů jako platebního prostředku, zahrnuje v současné 
době oblast státní sociální podpory, zaměstnanosti, sociálních služeb, dávek pro osoby se 
zdravotním postižením a pomoci v hmotné nouzi. Původně se počítalo se zavedením karty od 
1. ledna 2012, avšak problémy s tím spojené způsobily odklad jejího zavedení k 1. červenci 
2012, a to ještě s omezením spočívajícím v postupném rozšiřování oblastí uplatnění. Podle 
informací v médiích se počítá s vydáním cca 5 000 karet v první fázi s tím, že bude docházet 
k postupnému zvyšování jejich počtu. Z uvedeného je zřejmé, že projekt karty sociálních 
systémů je nedostatečně připraven. 
  

Navíc je třeba upozornit na skutečnost, že v souvislosti s realizací záměru zavedení karet 
sociálních systémů v zákonem předpokládaném rozsahu dochází k porušování platné právní 
úpravy. Jak vyplývá z mediálních vyhlášení představitelů Ministerstva práce a sociálních věcí, 
nepočítá se s využitím poštovních poukázek jako způsobu výplaty dávek v hotovosti. Přitom 
v tiskopisech žádostí o dávky, v podobě, které existovaly k datu 15. 6. 2012, byla tato 
možnost uvedena ve všech případech s výjimkou porodného, přídavku na děti a rodičovského 
příspěvku. Je tedy zcela zřejmé, že v těchto případech dochází k porušování ustanovení 
platných zákonů, které počítají i s výplatou dávky v hotovosti. Navíc je potřeba s veškerým 
důrazem upozornit na skutečnost, že v případě, kdy dá příjemce jakékoliv dávky 
prostřednictvím karty sociálních systémů pokyn k zasílání dávky na jeho účet, získává tím 
Česká spořitelna a. s. informaci o tom, jaký účet a u kterého peněžního ústavu mají účet 
příjemci dávek. Vzhledem k tomu, že takovýchto osob je cca 1 milion, je zřejmé, že dochází 
hrubému porušení pravidel rovné soutěže. Navíc se k soukromému subjektu dostávají 
informace podléhající režimu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 

Zrušením možnosti doručování dávek prostřednictvím poštovních poukázek vzniká 
obrovský problém pro 40 % příjemců dávek, kteří nebudou mít dávky dostupné, budou nuceni 
k zakládání bankovních účtů apod. Jde asi o 200 000 převážně seniorů a osob se zdravotním 
postižením, kteří budou nuceni využívat různých opatrovníků, zmocněnců apod., a de facto 
ztratí možnost vlastního rozhodování o svých finančních prostředcích.  
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Hlavní důvody pro zrušení karty sociálních systémů jsou následující: 

 
1. Pouze jediný hotovostní výběr v kalendářním měsíci prostřednictvím karty sociálních 

systémů je zdarma, ostatní si musí držitel karty hradit. 
 
2. Karta sociálních systémů znamená ztížení přístupu k sociální pomoci pro zdravotně 

postižené, seniory a občany zejména v oblastech, ve kterých není možnost sKartu použít. 
 
3. Systém karet sociálních systémů nijak nezabraňuje případnému zneužívání sociálních 

dávek. Lidé mohou přeposílat částky na své účty a z nich hradit nákupy čehokoliv. 
 
4. Systém karet sociálních systémů nutí občany nakupovat v předem určených obchodních 

řetězcích výběrem peněz pomocí služby „cash back“. 
 
5. Existuje podezření na korupční pozadí spojené se zavedením systému těchto karet. 
 
 
2) Hlavní principy navrhované právní úpravy 
 

Navrhovanou úpravou se ruší institut karty sociálních systémů.  
 
3) Zhodnocení dopadů návrhu zákona na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí 
 

Realizace navrhovaných změn není spojena s žádnými výdaji státního rozpočtu ani 
rozpočtů krajů a obcí. 
 
4) Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropských společenství. 

 
Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh 

zákona je v souladu i se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž 
je Česká republika vázána. Neodporuje ani právu Evropské unie, neboť upravovaná 
problematika je z hlediska navrhovaných změn v kompetenci členských států.  
 
Zvláštní část  
 
K části první 
 

Ruší se institut karty sociálních systémů, jehož úprava je zakotvena v zákoně č. 73/2011 
Sb., o Úřadu práce České republiky. 
 
K část druhé 
 
K bodu 1  
 

V zákoně o státní sociální podpoře se v souvislosti se zrušením karty sociálních systémů 
obnovují způsoby výplaty dávek podle úpravy účinné do 31. prosince 2011. 
 
K bodu 2 
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Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 1. 

 
K části třetí 
 
K bodu 1 

V zákoně o státní sociální podpoře se v souvislosti se zrušením karty sociálních systémů 
obnovují způsoby výplaty příspěvku na péči podle úpravy účinné do 31. prosince 2011. 
 
K bodu 2 
 

Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 1. 
 
K bodu 3 
 

Návrat k původním způsobům výplaty příspěvku se promítá i do ustanovení o kontrole 
využívání příspěvku. 
 
K části čtvrté 
 
K bodu 1 
 

Obdobně jako v případě příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách se i 
v případě dávek pro osoby se zdravotním postižením stanoví, že se vyplácejí v české měně, a 
to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti podle rozhodnutí 
žadatele o dávku. Kromě důvodů uvedených v obecné části je zde dalším důvodem pro 
zrušení karty sociálních systémů skutečnost, že na tyto osoby by zřejmě nejtíživěji dopadla 
proklamovaná likvidace možnosti zasílání dávky poštovní poukázkou. Navíc je třeba uvést i 
to, že podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí je nezbytné si kartu vyzvednout 
osobně, jinak nebude dávka poskytnuta, což je někdy obtížně realizovatelné.  
 
K bodu 2 
 

Vypouští se ustanovení, podle něhož karta sociálních systémů současně slouží v 
zákonem stanovených případech jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz 
TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz 
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 
 
K bodu 3 
 

Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 2. 
 
K bodu 4 
 

Vypouští se přechodné ustanovení související s vydáním karty sociálních systémů pro 
účely výplaty příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku. 
 
K části páté 
 
K bodu 1 

 9



 
Stanoví se, že podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se vyplácí v české 

měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, nebo v hotovosti. 
 
K bodu 2 

Jde o legislativně technické ustanovení související s bodem 1. 
 
K části šesté 
 
K bodu 1 
 

Ze zákona č. 366/2011 Sb. se vypouští přechodné ustanovení související s vydáním 
karty sociálních systémů pro účely výplaty příspěvku na péči. 
 
K bodu 2 
 

Ze zákona č. 366/2011 Sb. se vypouští přechodné ustanovení související s vydáním 
karty sociálních systémů pro účely výplaty dávek státní sociální podpory. 
  
K části sedmé 

 
Ze zákona č. 367/2011 Sb. se vypouští přechodné ustanovení související s vydáním 

karty sociálních systémů pro účely výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při 
rekvalifikaci. 
 
K části osmé 
 

Ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se vypouští příslušná ustanovení 
týkající se výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím karty sociálních systémů. 
 
K části deváté 
 

Ze zákona o přestupcích se vypouští § 28, který upravuje přestupek spočívající v 
úmyslném zničení, poškození, pozměnění nebo zneužití karty sociálních systémů. 
 
K části desáté 
 
K § 10 
 

Vzhledem k tomu, že zrušení karty sociálních systémů ve vymezených oblastech může 
v ojedinělých případech způsobit osobám, které chtěly použít tuto kartu jako kartu platební, 
problémy, stanoví se přechodné období pro dobu, po kterou bude karta tuto funkci plnit. Po 
uplynutí této doby budou dávky, na něž se vztahuje tento zákon, vypláceny dosavadním 
způsobem, tj. převodem na účet nebo v hotovosti, tj. formou poštovní poukázky.  
 
K § 11 
 

Ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech 
a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného 
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záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb., se zrušují ustanovení 
související s existencí karty sociálních systémů. 
 
 
K § 12 
 

Účinnost navržených opatření se navrhuje ke dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. 
 

V Praze dne 25. října 2012 
Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
 

§ 4b 
 

(1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí náleží 
oprávněným osobám a příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi vedeným v tomto systému 
karta sociálních systémů. Krajská pobočka místně příslušná podle místa bydliště osoby 
zabezpečí vydání karty sociálních systémů. V odůvodněných případech může krajská pobočka 
vydat kartu sociálních systémů i jiným osobám. 

  
(2) Karta sociálních systémů je veřejnou listinou. 
  
(3) Karta sociálních systémů slouží k identifikaci osob uvedených v odstavci 1 pro účely 

informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku 
na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky 
zaměstnanosti pomoci v hmotné nouzi. Karta sociálních systémů může mít dále následující 
funkce: 

a) elektronicky čitelného identifikačního dokladu ve vztahu k Jednotnému 
informačnímu systému práce a sociálních věcí, 

b) průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 

c) platební. 
  
(4) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů je držitel povinen 

bez zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce a uhradit náklady spojené s 
vydáním nové karty sociálních systémů. Příslušná krajská pobočka vydá novou kartu, a to do 
30 dnů ode dne zaplacení úhrady nákladů spojených s vydáním nové karty sociálních 
systémů, popřípadě do 15 dnů, požádá-li osoba o zkrácení lhůty. Příslušná krajská pobočka 
bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá osobě potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení karty sociálních systémů. Toto potvrzení nahrazuje kartu sociálních systémů pro účely 
identifikace osob pro účely sociálního systému a pro účely uvedené v odstavci 3 písm. b) a 
jeho platnost je omezena na dobu 60 dnů ode dne jeho vydání. 

  
(5) Změnu údajů uvedených v kartě sociálních systémů je držitel karty povinen bez 

zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce. Na základě ohlášení zabezpečí 
příslušná krajská pobočka vydání nové karty sociálních systémů. 
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(6) Při převzetí nové karty sociálních systémů podle odstavců 4 a 5 je její držitel 
povinen odevzdat příslušné krajské pobočce dosavadní kartu sociálních systémů nebo 
potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. 

  
(7) Vzor, náležitosti a provedení karty sociálních systémů a vzor, náležitosti a provedení 

potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a podrobnosti 
související s vydáváním karty sociálních systémů stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 
 

 
Zákon o státní sociální podpoře 

 
§ 58 

 
 (1) Dávky vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o 

dávkách. 
  
 (2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, 

§ 2 písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa, kde je oprávněná osoba 
hlášena k trvalému pobytu, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto 
změnou k výplatě dávky příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby 
dozvěděl. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské pobočce 
Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž 
základě byla dávka přiznána. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce vyplácí dávku od 
měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla dávka zastavena. 

  
 (3) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů63), a to 

převodem na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty 
sociálních systémů63). Dávka se poukazuje bezúplatně na účet příjemce u banky v České 
republice nebo pobočky zahraniční banky vykonávající činnost na území České 
republiky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice nebo se vyplácí v 
hotovosti. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má 
být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská 
pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena. 
_______________ 
63) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 

 
Zákon o sociálních službách 

 
§ 18 

Způsob výplaty příspěvku 
 

(1) Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. 
  
(2) Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodnutí o 

příspěvku. 
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(3) Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to 
využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku 
anebo v hotovosti. Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku, je 
krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena. 

  
(4) Výši úhrady potřebné pomoci poskytnuté v kalendářním měsíci je poskytovatel 

sociálních služeb, který poskytuje sociální služby na základě oprávnění k jejich poskytování 
podle § 78 odst. 1, povinen příjemci příspěvku písemně vyúčtovat nejpozději do 15 
kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta. 

  
(5) Podle odstavců 3 a 4 se nepostupuje, jde-li o výplatu příspěvku z důvodu přechodu 

nároku na jeho výplatu podle § 16, a je-li příspěvek vyplácen do ciziny; v těchto případech 
způsob výplaty určí plátce příspěvku, a to buď v hotovosti, nebo poukazem na platební účet. 

  
(6) Dojde-li v době, ve které je příspěvek vyplácen, ke změně místa trvalého nebo 

hlášeného pobytu oprávněné osoby, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před 
touto změnou k výplatě příspěvku příslušná, výplatu příspěvku, a to nejpozději do konce 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž se o změně trvalého nebo 
hlášeného pobytu oprávněné osoby dozvěděla. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená ve větě 
první předá krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa trvalého nebo hlášeného 
pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byl příspěvek přiznán. Příslušná krajská 
pobočka Úřadu práce vyplácí příspěvek od měsíční splátky následující po kalendářním 
měsíci, v němž byla výplata příspěvku zastavena. 
_________________ 
53) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 
 

HLAVA VIII 
Kontrola využívání příspěvku 

 
§ 29 

  
(1) Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda 
a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci, 
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 

83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů 
sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem anebo speciálním lůžkovým 
zdravotnickým zařízením hospicového typu7a), 

c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě 
ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), 

d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a 
zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti 
okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat, 

e) v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče 
uvedeným v § 83, je tato osoba zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu k 
poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže 
lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna tuto 
pomoc poskytovat, 
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f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních 
služeb. 

  
(2) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce a 

zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v ministerstvu jsou na základě souhlasu osoby 
oprávněni vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení sociálního šetření a 
kontroly využívání příspěvku. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním 
průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou krajskou pobočkou Úřadu 
práce nebo ministerstvem jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění 
obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a 
příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce nebo 
ministerstva. 

  
(3) Na postup při kontrole podle odstavce 1 se nevztahuje zákon o státní kontrole34). 
  
(4) O výsledku kontroly podle odstavce 1 provede krajská pobočka Úřadu práce záznam 

do spisu, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a 
označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Záznam o výsledku kontroly 
podepisují osoby, které kontrolu provedly. Se záznamem musí být kontrolovaný seznámen. 

  
(5) Zjistí-li krajská pobočka Úřadu práce při kontrole podle odstavce 1 závažné 

nedostatky v poskytovaných sociálních službách nebo zjistí-li, že sociální služby jsou 
poskytovány bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1, je povinna neprodleně 
písemně informovat krajský úřad příslušný podle § 78 odst. 2. 

  
(6) Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká1) nebo asistent sociální péče, 

krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné 
potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, 
důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti 
osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též 
údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela. 

  
(7) Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu 

využívání příspěvku prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, 
který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo 
právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, 
uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 
odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně, anebo využitím platební funkce karty sociálních 
systémů. 
 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  
a o změně souvisejících zákonů 

 
§ 19 

Způsob výplaty dávek 
 

(1) Příspěvek na mobilitu se vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, za který náleží. 
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(2) Příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci. 

  
(3) Dávky se vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů12), a to 

převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti anebo využitím platební 
funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí žadatele o dávku. Dávky se vyplácejí 
v české měně, a to bezúplatným převodem na platební účet určený příjemcem dávky 
nebo v hotovosti podle rozhodnutí žadatele o dávku. Způsob výplaty určuje příjemce 
dávky. 

  
(4) Dávky se do ciziny nevyplácejí. 
  
(5) Dávka se považuje za vyplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Úřadu 

práce České republiky. 
 
 

HLAVA V 
PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 
§ 34 

  
(1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a 

osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, 
vydává krajská pobočka Úřadu práce podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních 
systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým 
zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním 
postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s 
potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 

  
(2) Průkaz osoby se zdravotním postižením uvedený v odstavci 1 náleží též osobě starší 

1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na pomoci 
jiné osoby podle zákona o sociálních službách. 

  
(3) Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány 

pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká 
závislost). 

  
(4) Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách 

považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní 
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. 

  
(5) Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách 

považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III 
(těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely 
příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti 
mobility nebo orientace, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4. 
_________________ 
12) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 
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§ 38 

Přechodná ustanovení 
 

(1) Řízení o peněžitých dávkách sociální péče a mimořádných výhodách podle vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a 
pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pověřenými obecními 
úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a orgány Ministerstva obrany, které jsou 
příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, dokončí krajské 
pobočky Úřadu práce podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
(2) Řízení o odvolání proti rozhodnutí o dávkách sociální péče a mimořádných 

výhodách podle odstavce 1, zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona krajskými úřady a Ministerstvem obrany, dokončí ministerstvo podle předpisů 
účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
(3) Řízení o bezúročných půjčkách podle § 57 a 58 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění 

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona obecními úřady obcí s rozšířenou působností, dokončí 
tyto obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle předpisů účinných do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

  
(4) Řízení o odvolání proti rozhodnutí o bezúročné půjčce podle odstavce 3, zahájená a 

pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona krajskými úřady, 
dokončí tyto krajské úřady podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
(5) Lhůty pro vydání rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 se prodlužují o 30 dnů. 
  
(6) Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo 

prakticky nevidomým občanům podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. Pověřené obecní úřady a orgány 
Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
vojáků z povolání, zašlou příjemcům těchto dávek do 31. prosince 2011 písemné sdělení o 
zániku nároku na tyto dávky. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

  
(7) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle 

předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, 
a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 
2015. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle osobám, kterým byly přiznány 
mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení obsahující informace o další 
platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich nahrazení novými průkazy. Toto 
sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

  
(8) U osob, kterým byly rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů účinných do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se po dobu platnosti průkazu osvědčujícího stupeň těchto 
mimořádných výhod, nejdéle však do 31. prosince 2015, považuje podmínka neschopnosti 
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace stanovená v § 6 odst. 1 pro 
přiznání příspěvku na mobilitu za splněnou. 
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(9) Nárok na dávky sociální péče a mimořádné výhody podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., 
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za dobu do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, zaniká od 1. ledna 2012, nebyl-li do 31. prosince 2011 nárok uplatněn u 
příslušného orgánu. 

  
(10) Pohledávky vzniklé z půjček podle § 57 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění 

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

  
(11) Závazky příjemců dávek vzniklé 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 dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pohledávky z 
těchto závazků přecházejí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou republiku - Úřad 
práce České republiky. 

  
(12) Osobám, kterým byl podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla a u 
nichž běh lhůty podle § 35 odst. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, stanovené pro opětovné poskytnutí tohoto příspěvku neskončil před 
1. lednem 2012, se příspěvek na zvláštní pomůcku určený na pořízení motorového vozidla 
poskytne při splnění podmínek stanovených v § 9 tohoto zákona poprvé po uplynutí lhůty 
uvedené v § 35 odst. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

  
(13) Výkon rozhodnutí v oblasti dávek sociální péče podle odstavce 1 zahájený 

pověřenými obecními úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona nebo výkon rozhodnutí, který nebyl přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona zahájen, dokončí nebo provede příslušný pověřený obecní úřad nebo 
obecní úřad obce s rozšířenou působností; výnosy z výkonu těchto rozhodnutí jsou příjmem 
obce. Výkon rozhodnutí v oblasti dávek sociální péče podle odstavce 1 zahájený orgány 
Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
vojáků z povolání, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo výkon rozhodnutí, který 
nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájen, dokončí nebo provede Úřad práce 
České republiky. 

  
(14) Příslušné pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

předají bezodkladně a bezúplatně územně příslušné krajské pobočce Úřadu práce po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a dokumenty týkající se odstavců 1, 7 až 9 a 11. Ostatní 
spisy a dokumenty předají do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jestliže o to 
budou krajskou pobočkou Úřadu práce požádány, jsou povinny jednotlivé spisy a dokumenty 
předat bezodkladně. U spisů a dokumentů, jimž do 31. prosince 2011 projde skartační lhůta, 
provedou skartační řízení. Obdobně postupují krajské úřady a Ministerstvo obrany při předání 
spisů a dokumentů týkajících se odvolacích řízení, s výjimkou odstavce 4, a orgány 
Ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
vojáků z povolání, při předání spisů a dokumentů týkajících se odstavců 1, 6 a 13. 

  
(15) Do dne vydání karty sociálních systémů pro účely výplaty dávek se příspěvek na 

mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku vyplácejí převodem na platební účet určený 
příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje 
příjemce dávky. 
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Zákon o zaměstnanosti 

 
§ 53 

 
(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se vyplácí v české měně, 

převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, nebo v hotovosti, anebo využitím 
platební funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání83) 
nebo v hotovosti podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání. Způsob výplaty určuje příjemce 
dávky. 

  
(2) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní 

moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím 
kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další 
splátce zúčtovány. 

  
(3) Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory 

při rekvalifikaci jen po část kalendářního měsíce, náleží podpora v nezaměstnanosti nebo 
podpora při rekvalifikaci v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto 
podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
_____________________ 
83) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 

 
Zákon č. 366/2011 Sb. 

 
Čl. IV 

Přechodná ustanovení 
  

1. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. V řízení o příspěvku na péči zahájeném a pravomocně neskončeném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se provede posouzení stupně závislosti za období do 31. 
prosince 2011 podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, a za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 108/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
2. Příspěvek na péči náležející ke dni účinnosti tohoto zákona osobám do 18 let věku ve 

výši podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. Příslušná krajská pobočka 
Úřadu práce doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za měsíc leden 2012 těmto 
osobám písemné sdělení o změně výše tohoto příspěvku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
3. Děti starší 1 roku věku, které podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona č. 117/1995 Sb., ve 

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zakládaly ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona nárok na rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení, a kterým 
nenáležel k tomuto dni příspěvek na péči, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují 
za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o děti dlouhodobě zdravotně postižené, 

 18



b) ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o děti dlouhodobě těžce zdravotně 
postižené. 

Těmto osobám náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek na péči ve výši 
podle § 11 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
pokud si nezvolí rodičovský příspěvek nejpozději do 31. ledna 2012, a to po dobu, než je na 
základě nového posouzení zdravotního stavu vydáno rozhodnutí o příspěvku na péči, nejdéle 
však do 31. prosince 2012. 

  
4. Příslušný orgán, který vydal rozhodnutí o registraci podle § 78 odst. 2 zákona č. 

108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyzve nejpozději do 
31. ledna 2012 písemným sdělením poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v 
registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby ve lhůtě do 1 měsíce od doručení výzvy 
na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí sdělili číslo platebního účtu, 
na který bude vyplácena úhrada za potřebnou pomoc z příspěvku na péči podle § 18 zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
5. Poskytovatelé pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby ve zdravotnických 

zařízeních ústavní péče podle § 52, speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 
hospicového typu a v dětských domovech, kteří poskytují pomoc podle zákona č. 108/2006 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tuto pomoc poskytují i po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat žádost o zapsání do registru poskytovatelů 
podle § 85 ve lhůtě nejpozději do 31. března 2012. 

 
6. Do dne vydání karty sociálních systémů se příspěvek na péči vyplácí způsobem podle 

§ 18 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

Čl. VI 
Přechodná ustanovení 

  
1. Podmínka bydliště na území České republiky podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 

117/1995 Sb., ve znění tohoto zákona, pro nárok na dávky státní sociální podpory se vztahuje 
na nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011; jde-li o nároky na dávky státní sociální 
podpory, které vznikly před 1. lednem 2012 podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném 
ke dni účinnosti tohoto zákona, uvedená podmínka bydliště na území České republiky se 
vztahuje na nároky na dávky státní sociální podpory od 1. října 2012. 

  
2. Nárok na rodičovský příspěvek, který ke dni 31. prosince 2011 náležel podle zákona 

č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto zákona, z důvodu péče o dítě 
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, jde-li o dítě, 
které je ke dni účinnosti tohoto zákona mladší 3 let, bude náležet i po 31. prosinci 2011, 
nejdéle však do 3 let věku tohoto dítěte, ve výši 7 600 Kč měsíčně s tím, že úprava výše 
rodičovského příspěvku při jeho souběhu s peněžitou pomocí v mateřství nebo nemocenským 
poskytovaným v souvislosti s porodem platí i zde. Rodičovský příspěvek bude po 31. prosinci 
2011 vyplácet příslušný orgán státní sociální podpory bez žádosti v případě, že dítě 
zakládající nárok na rodičovský příspěvek nemá zároveň nárok na příspěvek na péči. Má-li 
toto dítě nárok na příspěvek na péči, musí rodič nejpozději do 31. ledna 2012 písemně provést 
volbu pouze jedné dávky, protože § 30b odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro tyto případy. Po provedené volbě krajská 
pobočka Úřadu práce odejme druhou dávku. 
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3. Nejde-li o nárok na rodičovský příspěvek podle bodu 2, nárok na rodičovský 

příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) a odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do 
dne 31. prosince 2011, náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. Rodičovský příspěvek, který 
náleží podle věty první do dne účinnosti tohoto zákona, se vyplatí naposledy za prosinec 
2011. O zániku nároku na rodičovský příspěvek zašle orgán státní sociální podpory jeho 
poživateli sdělení, v němž současně informuje o nárocích dítěte po 31. prosinci 2011. 

  
4. Jde-li o nárok na rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok přede dnem účinnosti 

tohoto zákona a který bude náležet i po 31. prosinci 2011, může rodič 
a) čerpat rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2011 podle právní úpravy platné přede 

dnem účinnosti tohoto zákona, nebo 
b) nejdříve 1. ledna 2012 požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy 

platné ode dne 1. ledna 2012, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 1. 
lednem 2012 se započtou do celkové částky rodičovského příspěvku podle § 30a odst. 1 
zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změna 
rodičovského příspěvku se provede na základě písemné žádosti podané rodičem. 

  
5. Dítě, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona náleží z dávek pěstounské péče 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 
účinnosti tohoto zákona, se považuje pro účely tohoto příspěvku nejdéle do 31. prosince 2012 

a) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká 
závislost), bylo-li před 1. lednem 2012 dlouhodobě nemocné, 

b) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 
závislost), bylo-li před 1. lednem 2012 dlouhodobě zdravotně postižené, 

c) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká 
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), bylo-li před 1. lednem 2012 dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené, pokud dítě nebylo posouzeno podle zákona o sociálních službách pro 
účely příspěvku na péči. 

  
6. Nárok na sociální příplatek podle čl. VIII bodu 2 zákona č. 347/2010 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a 
sociálních věcí, zaniká dnem 31. prosince 2011. O zániku nároku na sociální příplatek zašle 
orgán státní sociální podpory jeho poživateli sdělení, které se nedoručuje do vlastních rukou. 

  
7. Řízení o dávkách státní sociální podpory zahájená a pravomocně neskončená přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
8. Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácí způsobem podle § 58 

zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  
9. Ustanovení § 54a zákona o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije vůči rodičům nebo pěstounovi, kterým byla uložena 
sankce podle zvláštního právního předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným 
plněním povinné školní docházky dítěte v rodině nebo v pěstounské péči, pokud tato sankce 
nabyla právní moci nejdříve počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
10. V případech, kdy rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se na základě uložení pravomocné sankce podle zvláštního právního 
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předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky 
dítěte v rodině postupuje ohledně nároku na výplatu rodičovského příspěvku podle ustanovení 
§ 54a odst. 2 zákona o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

 
Zákon č. 367/2011 Sb. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
  

1. Při posuzování překážky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podle § 25 
odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
nepřihlíží k ukončení zaměstnání zprostředkovaných krajskou pobočkou Úřadu práce do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
2. Do dne vydání karty sociálních systémů se podpora v nezaměstnanosti a podpora při 

rekvalifikaci vyplácejí převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo poštovní 
poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky. 

  
3. Pojistné smlouvy podle § 58a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, platí po dobu, na kterou byly sjednané. 
  
4. Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla pravomocně 

ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi 
související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti 
o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou. 

  
5. Rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, vydaná do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, platí po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. ledna 2015. 
Po dobu platnosti těchto rozhodnutí jsou osoby zdravotně znevýhodněné považovány pro 
účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. ledna 2012. 

  
6. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněné 

pracovní dílny a z dohod o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněné pracovní dílny, uzavřených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle 
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  
7. Pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně, 

vytvořené nebo vymezené na základě dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce, se ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za chráněná pracovní místa. 

  
8. – 16. (…) 

 
 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
 

§ 43 
Výplata dávek 
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(1) Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v měsíčních 
lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou 
finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně. 

  
(2) Doplatek na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží, v měsíčních 

lhůtách určených plátcem doplatku. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, 
nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního 
období. 

  
(3) Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně. 
 (4) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen 

„karta“), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím platební 
funkce karty, převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, prostřednictvím 
poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím 
poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr 
zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo 
osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. 

  
(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti 

osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke 
kterému je určena. Způsob výplaty 

a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % 
přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo poukázky opravňující k 
nákupu zboží ve stanovené hodnotě, 

b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit 
plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím 
platební funkce karty nebo využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené 
hodnotě, 

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce 
dávky jako způsob výplaty využitím platební funkce karty, využitím přímé úhrady výdaje 
nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím 
poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty 
prostřednictvím karty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 
2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo 
pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je důvodné poskytnutí 
dávky tímto způsobem. 

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí 
plátce dávky jako způsob výplaty využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je 
důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý 
odběr zboží ve stanovené hodnotě.  

 
(6) Dojde-li v době, ve které je vyplácen příspěvek na živobytí, ke změně místa, kde je 

příjemce dávky hlášen k pobytu, zastaví plátce dávky, který byl před touto změnou k výplatě 
dávky příslušný, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž se o změně pobytu příjemce dozvěděl. Plátce dávky uvedený ve větě první 
předá orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušnému podle místa pobytu příjemce kopie 
podkladů, na jejichž základě byla dávka přiznána. Plátce dávky vyplácí dávku od měsíční 
splátky následující po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena. 
____________________ 
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65) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb. 
 

Změna zákona o přestupcích 
 

§ 28 
Přestupky na úseku sociálních věcí 

 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije kartu 

sociálních systémů. 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. 
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