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311
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA
K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM
DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH
DRUŽSTEV
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§1
Tento zákon upravuje některé podmínky

kladě rozhodnutí převádějícího vlastníka učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o jednotky vzniklé z bytů, nebo zahrnující byty,
které byly vystavěny bytovými družstvy uvedenými v písmenu a) s pomocí státu podle právních
předpisů o družstevní bytové výstavbě jako nástavby nebo vestavby do stávajících budov jiných
vlastníků, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví tohoto bytového družstva
a původního vlastníka budovy, přičemž ve prospěch tohoto bytového družstva vzniklo věcné
břemeno váznoucí na budově ve vztahu k těmto
bytům podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření
předsednictva Federálního shromáždění č. 297/
/1992 Sb. (dále jen „zákon o transformaci družstev“).

a) bezúplatného převodu vlastnického práva k jednotkám nebo skupinovým rodinným domům ve vlastnictví bytových družstev, vzniklých přede dnem
1. ledna 1992 nebo bytových družstev, která jsou
jejich právními nástupci (dále jen „převádějící
družstvo“), do vlastnictví oprávněných členů podle tohoto zákona, pokud k tomuto převodu dochází na základě rozhodnutí převádějícího družstva učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a jde o jednotky vzniklé v domech vystavěných s pomocí státu, poskytnutou podle právních
předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě vydaných v období od
26. května 1959 do 31. prosince 19921) (dále jen
„právní předpisy o družstevní bytové výstavbě“)
nebo jde o skupinové rodinné domy pořízené podle těchto právních předpisů, a

a) práva a povinnosti související s úvěry poskytnutými podle právních předpisů o družstevní bytové
výstavbě ve vztahu mezi převádějícím družstvem
a státem zastoupeným bankou pověřenou k výkonu bankovních činností spojených se správou,
vedením a inkasováním pohledávek z těchto úvěrů
vyplývajících (dále jen „banka pověřená správou
úvěrů“), vznikající při převodu vlastnického práva
k jednotkám nebo skupinovým rodinným domům
podle § 1 písm. a),

b) převodu vlastnického práva k jednotkám ve vlastnictví jiných osob (dále jen „převádějící vlastník“),
do vlastnictví oprávněných členů podle tohoto zákona, pokud k tomuto převodu dochází na zá-

b) práva a povinnosti související s úvěry poskytnutými podle právních předpisů o družstevní bytové
výstavbě ve vztahu mezi bytovým družstvem
a bankou pověřenou správou úvěrů, které vznikají

1

§2
Tento zákon dále upravuje

) Například vyhláška č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění
vyhlášky č. 14/1969 Sb., vyhláška č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě,
ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb., vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální
bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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při převodu vlastnického práva k jednotkám podle
§ 1 písm. b),
c) případy, kdy převádějícímu družstvu vznikne povinnost vrátit státní příspěvky poskytnuté podle
právních předpisů o družstevní bytové výstavbě,
d) služebnost bytu vystavěného nástavbou nebo vestavbou podle § 1 písm. b), jestliže nájemci zanikne členství v bytovém družstvu,
e) případy, kdy je převádějící družstvo a družstvo
vzniklé přede dnem 1. ledna 1992 nebo jeho právní
nástupce, jehož předmětem činnosti je výstavba
a správa garáží pro jeho členy, povinno pozemek,
získaný bezúplatně podle § 60a zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/
/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 22/
/2006 Sb. nebo podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o majetku státu“), převést při převodu vlastnického práva k jednotce, skupinovému rodinnému
domu nebo garáži bezúplatně.

HLAVA II
JEDNOTKA A SKUPINOVÝ RODINNÝ DŮM
PŘEVÁDĚNÝ Z VLASTNICTVÍ
PŘEVÁDĚJÍCÍHO DRUŽSTVA
§3
Bezúplatnost převodu jednotky
a skupinového rodinného domu
a vypořádání majetkové účasti
člena v družstvu
(1) Převod vlastnického práva k jednotce nebo ke
skupinovému rodinnému domu z převádějícího družstva oprávněnému členovi podle tohoto zákona je bezúplatný; tím není dotčena povinnost oprávněného člena
uhradit převádějícímu družstvu náklady s převodem
spojené.
(2) Majetková účast oprávněného člena v převádějícím družstvu, označovaná podle právních předpisů
o družstevní bytové výstavbě jako členský podíl, jímž
se člen nebo jeho právní předchůdce podílel na financování výstavby domu s převáděnými jednotkami nebo
skupinového rodinného domu (dále jen „členský
podíl“), je ve vztahu mezi převádějícím družstvem
a oprávněným členem vypořádána dnem, kdy tento
člen nabyl jednotku nebo skupinový rodinný dům do
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vlastnictví. To platí i o základním členském vkladu,
pokud byl rovněž zdrojem financování výstavby; v takovém případě zanikne členství v převádějícím družstvu, nezaplatí-li člen základní členský vklad ve výši
určené stanovami nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí
vlastnického práva k převedené jednotce.
§4
Jednotka převáděná z vlastnictví převádějícího
družstva oprávněnému členovi
(1) V domě s byty a nebytovými prostory, ve kterém nabyl vlastnické právo alespoň k jedné jednotce
nabyvatel přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku, se jednotkou podle § 1 písm. a) rozumí jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů, která je bytem, garáží,
ateliérem nebo nebytovým prostorem na základě rozhodnutí o změně užívání stavby z bytu, garáže nebo
ateliéru. S převodem vlastnického práva k jednotce přechází spoluvlastnický podíl na společných částech
domu a převádějící družstvo je povinno převést i spoluvlastnický podíl na pozemku, je-li jeho vlastníkem. Velikost spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové
podlahové ploše všech jednotek v domě.
(2) V domě s byty a nebytovými prostory, ve kterém nebylo přede dnem nabytí účinnosti občanského
zákoníku převedeno vlastnické právo ani k jediné jednotce, se jednotkou převáděnou podle § 1 písm. a) rozumí jednotka jako věc nemovitá podle ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví, která
zahrnuje vedle bytu, garáže, ateliéru, nebo nebytového
prostoru, uvedenými v odstavci 1, také spoluvlastnický
podíl na společných částech nemovité věci; společnou
částí nemovité věci je také pozemek, je-li převádějící
družstvo jeho vlastníkem.
(3) Je-li v domě nebytový prostor, který je jednotkou podle zákona o vlastnictví bytů nebo jej zahrnuje
jednotka jako nemovitá věc podle občanského zákoníku, který vznikl na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor domu, převede tuto
jednotku na základě smlouvy převádějící družstvo při
převodu jednotek podle odstavce 1 nebo 2 do podílového spoluvlastnictví oprávněných členů. Velikost
spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem
velikosti podlahové plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě, přičemž se nepři-

Sbírka zákonů č. 311 / 2013

Strana 3572

hlíží k podlahové ploše převáděného nebytového prostoru.
§5
Převádějící družstvo, které jako vlastník bytového
domu nebo nepřevedených jednotek v domě nabylo do
svého vlastnictví bezúplatně pozemek nebo spoluvlastnický podíl na pozemku podle zákona o majetku státu,
převede současně s jednotkou podle § 4 odst. 1 nebo
jako součást jednotky podle § 4 odst. 2 oprávněnému
členovi bezúplatně spoluvlastnický podíl na tomto pozemku. Velikost převáděného spoluvlastnického podílu
odpovídá při převodu jednotky podle § 4 odst. 1 velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech
domu podle zákona o vlastnictví bytů, při převodu
jednotky podle § 4 odst. 2 velikosti spoluvlastnického
podílu na společných částech nemovité věci.
§6
Skupinový rodinný dům převáděný z vlastnictví
převádějícího družstva oprávněnému členovi
(1) Není-li převádějící družstvo vlastníkem pozemku, na němž je skupinový rodinný dům postaven,
převádí se vlastnické právo samostatně ke každému
skupinovému rodinnému domu spolu s jeho příslušenstvím a základním technickým vybavením, které je ve
vlastnictví převádějícího družstva, a také garáží, byla-li
pořízena spolu se skupinovým rodinným domem.
(2) Je-li převádějící družstvo vlastníkem pozemku,
na němž je skupinový rodinný dům postaven, převádí
se vlastnické právo k tomuto pozemku včetně stavby,
která je součástí tohoto pozemku.
(3) Spolu s převodem vlastnického práva k nemovité věci podle odstavce 1 nebo 2 se převádí z vlastnictví
převádějícího družstva do přídatného spoluvlastnictví
spoluvlastnický podíl na společném příslušenství skupinových rodinných domů a jejich společném základním technickém vybavení. Velikost spoluvlastnického
podílu pro jednotlivé skupinové rodinné domy se stanoví podle počtu těchto domů se společným příslušenstvím, popřípadě napojených na společné základní
technické vybavení.
§7
Nabylo-li převádějící družstvo jako vlastník převáděného skupinového rodinného domu, jeho příslušenství nebo garáže do svého vlastnictví bezúplatně po-
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zemek podle zákona o majetku státu, převede současně
se skupinovým rodinným domem, jeho příslušenstvím
nebo garáží oprávněnému členovi bezúplatně tento pozemek. To platí obdobně i pro družstvo, jehož předmětem činnosti je výstavba a správa garáží pro jeho
členy vzniklé přede dnem 1. ledna 1992 nebo jeho právního nástupce, pokud je vlastníkem garáže a převádí její
vlastnictví fyzické osobě.
§8
Oprávněný člen pro převod jednotky
nebo skupinového rodinného domu z vlastnictví
převádějícího družstva
(1) Oprávněným členem se pro účely převodu
vlastnického práva k jednotce podle tohoto zákona rozumí fyzická osoba-člen převádějícího družstva, jehož
nájemní vztah k bytu, garáži, ateliéru nebo k nebytovému prostoru, které jsou převáděny jako jednotka podle § 4 odst. 1, nebo které zahrnuje převáděná jednotka
podle § 4 odst. 2, vznikl po splacení členského podílu
družstvu tímto členem nebo jeho právním předchůdcem.
(2) Oprávněným členem se pro účely převodu
vlastnického práva ke skupinovému rodinnému domu
a pozemku podle § 6 a 7 rozumí fyzická osoba-člen
převádějícího družstva, jehož nájemní vztah k převáděnému skupinovému rodinnému domu vznikl po splacení členského podílu družstvu tímto členem nebo jeho
právním předchůdcem.
(3) Oprávněným členem se také rozumí, jsou-li
splněny podmínky podle odstavců 1 a 2, společně manželé, pokud jsou společnými členy převádějícího družstva.
§9
Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce
nebo ke skupinovému rodinnému domu
(1) Součástí smlouvy o převodu vlastnického
práva k jednotce nebo skupinovému rodinnému domu
podle tohoto zákona je ujednání o závazku oprávněného člena uhradit převádějícímu družstvu částku,
která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím
poskytnutým tomuto družstvu podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě, popřípadě jiným
nesplaceným úvěrům, a to ve výši připadající na převáděnou jednotku nebo skupinový rodinný dům. Vlast-
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nické právo k jednotce nebo ke skupinovému rodinnému domu lze převést až po vypořádání tohoto závazku.
(2) Součástí smlouvy o převodu vlastnického
práva k jednotce nebo skupinovému rodinnému domu
je také ujednání o vzájemném vypořádání prostředků
z nájemného určených na financování oprav a údržby
budovy, popřípadě domu a jednotky, připadajících na
převáděnou jednotku a zůstatků prostředků tvořených
ze zisku bytového hospodářství připadajících na převáděnou jednotku. Vzájemným vypořádáním se rozumí
vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků, tak vyrovnání
nedoplatků ze strany nabyvatele jednotky. Jde-li o převod jednotky, převede převádějící družstvo nevyčerpané prostředky určené k vypořádání osobě odpovědné
za správu domu, pro účely příspěvků na správu domu
a pozemku. Vlastnické právo k jednotce lze převést až
po vypořádání těchto závazků.
Povinnosti převádějícího družstva
a banky pověřené správou úvěru
§ 10
(1) Převádějící družstvo je povinno při převodu
vlastnického práva k jednotce nebo ke skupinovému
rodinnému domu podle tohoto zákona použít prostředků získaných podle § 9 odst. 1 v příslušném pololetí od oprávněných členů na splátku úvěru poskytnutého podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě k mimořádné splátce úvěru s příslušenstvím, a to
ve výši připadající na převáděné jednotky nebo skupinové rodinné domy.
(2) Mimořádnou splátku podle odstavce 1 uhradí
převádějící družstvo bance pověřené správou úvěrů
spolu s pravidelnou splátkou úvěru připadající na totéž
pololetí s určením, kterých převáděných jednotek se
mimořádná splátka týká.
(3) Banka pověřená správou úvěrů vydá převádějícímu družstvu potvrzení o splacení odpovídající části
úvěru mimořádnou splátkou, spolu s určením, kterých
převáděných jednotek se tato splátka úvěru týkala; potvrzení banky je přílohou návrhu na vklad vlastnického
práva k jednotce do katastru nemovitostí.
(4) Banka pověřená správou úvěrů vydá potvrzení
o splacení odpovídající části úvěru rovněž v případě,
kdy celá část úvěru připadající na převáděnou jednotku
nebo skupinový rodinný dům byla splacena dříve než
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v souvislosti s převodem do vlastnictví oprávněného
člena, anebo v případě, kdy byl již splacen celý úvěr
s příslušenstvím týkající se nemovité věci, v níž se nacházejí převáděné jednotky.
§ 11
(1) Nedojde-li k převodu vlastnického práva ke
všem jednotkám v domě, jichž se týká úvěr poskytnutý
převádějícímu družstvu podle právních předpisů
o družstevní bytové výstavbě, a družstvo splatilo část
úvěru s příslušenstvím připadající na dosud převedené
jednotky, uzavře banka pověřená správou úvěrů s převádějícím družstvem dodatek k úvěrové smlouvě.
(2) Předmětem dodatku k úvěrové smlouvě podle
odstavce 1 je ponechání nesplacené části úvěru připadající na dosud nepřevedené jednotky v domě převádějícímu družstvu; pro ponechanou část úvěru platí obdobně podmínky, za nichž byla úvěrová pomoc družstevní bytové výstavbě poskytnuta podle právních
předpisů o družstevní bytové výstavbě.
§ 12
Převádějící družstvo, jemuž je úvěr podle § 11 ponechán, je povinno pojistit nepřevedené jednotky, jichž
se tento úvěr týká tak, aby byl zachován dosavadní
rozsah pojištění domu odpovídající nepřevedeným jednotkám.
§ 13
Zástavní právo
(1) Na zajištění úvěrů ponechaných bankou pověřenou správou úvěrů převádějícímu družstvu
podle § 11 vázne zástavní právo na nepřevedených jednotkách, kterých se nesplacené úvěry týkají.
(2) Zástavní právo podle odstavce 1 svědčí České
republice. K výkonu tohoto práva je příslušné Ministerstvo financí.
§ 14
Ustanovení § 11 až 13 se použijí obdobně, nedojde-li k převodu vlastnického práva ke všem skupinovým rodinným domům, kterých se týká úvěr poskytnutý převádějícímu bytovému družstvu podle právních
předpisů o družstevní bytové výstavbě.
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HLAVA III
PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
K JEDNOTCE VZNIKLÉ Z BYTU NEBO
ZAHRNUJÍCÍ BYT VYSTAVĚNÝ NÁSTAVBOU
NEBO VESTAVBOU
§ 15
Rozhodnutí o převodu vlastnického práva
k jednotce vzniklé z bytu nebo zahrnující byt
vystavěný nástavbou nebo vestavbou
O převodu vlastnického práva oprávněnému členovi k jednotce vzniklé z bytu nebo zahrnující byt vystavěný bytovým družstvem nástavbou nebo vestavbou
podle § 1 písm. b) rozhoduje převádějící vlastník; při
převodu vlastnického práva k této jednotce je převádějící vlastník povinen postupovat podle § 18 odst. 1.
§ 16
Jednotka vzniklá z bytu nebo zahrnující byt
vystavěný nástavbou nebo vestavbou
(1) V domě s byty a nebytovými prostory, v němž
nabyl vlastnické právo alespoň k jedné jednotce nabyvatel přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku, se jednotkou převáděnou podle § 1 písm. b) rozumí jednotka podle zákona o vlastnictví bytů, která je
bytem. S převodem vlastnického práva k jednotce přechází spoluvlastnický podíl na společných částech
domu a převádějící vlastník je povinen převést i spoluvlastnický podíl na pozemku, je-li jeho vlastníkem. Velikost spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové
podlahové ploše všech jednotek v domě.
(2) V domě s byty a nebytovými prostory, v němž
nebylo přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku převedeno vlastnické právo ani k jediné jednotce,
se jednotkou převáděnou podle § 1 písm. b) rozumí
jednotka jako věc nemovitá podle ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví, která zahrnuje byt.
§ 17
Oprávněný člen pro nabytí vlastnického práva
k jednotce vzniklé z bytu nebo zahrnující byt
vystavěný nástavbou nebo vestavbou
(1) Oprávněným členem pro nabytí vlastnického
práva k jednotce uvedené v § 8 je fyzická osoba, která je
členem bytového družstva uvedeného v § 1 písm. a),
která je nájemcem bytu, k němuž vázne věcné břemeno
ve prospěch tohoto bytového družstva podle § 28d zá-
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kona o transformaci družstev, jestliže její nájemní vztah
vznikl po splacení členského podílu tomuto bytovému
družstvu nebo jeho právnímu předchůdci tímto členem
nebo jeho právním předchůdcem.
(2) Oprávněným členem jsou také, jsou-li splněny
podmínky podle odstavce 1, společně manželé, pokud
jsou společnými členy bytového družstva uvedeného
v odstavci 1.
§ 18
Převod vlastnického práva k jednotce vzniklé
z bytu nebo zahrnující byt vystavěný nástavbou
nebo vestavbou oprávněnému členovi
a zánik věcného břemene
(1) Jde-li o převod vlastnického práva k jednotce
uvedené v § 16 na oprávněného člena podle § 17, je
převádějící vlastník povinen o převodu uvědomit bytové družstvo oprávněné z věcného břemene podle
§ 28d zákona o transformaci družstev, jemuž byl poskytnut na tuto výstavbu úvěr podle právních předpisů
o družstevní bytové výstavbě. Tomuto družstvu je
oprávněný člen povinen uhradit částku odpovídající nesplacenému úvěru s příslušenstvím, ve výši připadající
na převáděnou jednotku.
(2) Ve věcech týkajících se náležitostí smlouvy,
vztahů mezi družstvem oprávněným z věcného břemene a oprávněným členem jako nabyvatelem a současně mezi družstvem oprávněným z věcného břemene
a bankou pověřenou správou úvěrů, se použijí ustanovení § 9 až 13 obdobně.
(3) Převodem vlastnického práva k jednotce podle
odstavců 1 a 2 zaniká věcné břemeno k bytu, vzniklé ve
prospěch bytového družstva podle § 28d zákona
o transformaci družstev; zůstávají-li některé jednotky
uvedené v § 16 v domě nepřevedeny, zaniká věcné břemeno v rozsahu odpovídajícím převedené jednotce.
HLAVA IV
VZNIK A ZÁNIK SLUŽEBNOSTI BYTU
VYSTAVĚNÉHO NÁSTAVBOU NEBO
VESTAVBOU
§ 19
Vznik služebnosti bytu vystavěného nástavbou
nebo vestavbou ve prospěch nájemce, jemuž zaniklo
členství v bytovém družstvu
(1) Zanikne-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona bez právního nástupce bytové družstvo uvedené
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v § 1 písm. a), v jehož prospěch vzniklo věcné břemeno
podle § 28d zákona o transformaci družstev váznoucí
na budově ve vztahu k bytu vzniklému nástavbou nebo
vestavbou do stávající budovy jiného vlastníka, nebo
zanikne-li členství nájemce takového bytu v bytovém
družstvu, zanikne tímto dnem věcné břemeno zřízené
ve prospěch bytového družstva se současným vznikem
služebnosti bytu ve prospěch dosavadního nájemce.
Služebnost bytu vzniká dnem zániku bytového družstva nebo dnem zániku členství v družstvu, nejdříve
však po splnění podmínek podle odstavce 2. Služebnost
bytu přechází ve stejném rozsahu na každého dalšího
právního nástupce dosavadního nájemce.
(2) Dosavadní nájemce, v jehož prospěch má
vzniknout služebnost bytu podle odstavce 1, je povinen bytovému družstvu uhradit částku, která odpovídá
nesplacenému úvěru s příslušenstvím. Ustanovení § 9
až 12 se použijí přiměřeně.
(3) Vznikem služebnosti bytu ve prospěch dosavadního nájemce bytu podle odstavce 1 zaniká právo na
vrácení členského podílu, jímž se nájemce nebo jeho
právní předchůdce podílel podle právních předpisů
o družstevní bytové výstavbě na financování bytu vystavěného nástavbou nebo vestavbou do budovy jiného
vlastníka. Vznikem služebnosti bytu ve prospěch dosavadního nájemce bytu podle odstavce 1 zaniká také
právo na vrácení základního členského vkladu, jímž se
nájemce nebo jeho právní předchůdce podílel podle
právních předpisů o družstevní bytové výstavbě na financování bytu vystavěného nástavbou nebo vestavbou
do budovy jiného vlastníka.
§ 20
Zánik služebnosti bytu vystavěného formou
nástavby a vestavby
Služebnost bytu vzniklá ve prospěch nájemce podle § 19 zanikne dnem, kdy nájemce nabude vlastnické
právo k jednotce vzniklé z tohoto bytu nebo zahrnující
tento byt.
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podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě
na jinou osobu než oprávněného člena, je povinno vrátit státu příspěvky připadající na převedenou jednotku,
s výjimkou částek poskytnutých na úhradu zvýšených
nákladů ztíženého zakládání stavby, na úhradu nákladů
spojených s pořízením základního technického vybavení a jiného zařízení vyvolaného obecnou potřebou
a na úhradu vícenákladů nezvyšujících standard bydlení, které nebyly vyvolány požadavky družstva.
Částka příspěvků, které je družstvo povinno vrátit, se
snižuje o 1 % ročně počínaje rokem kolaudace stavby.
(2) Převede-li převádějící družstvo vlastnické
právo ke skupinovému rodinnému domu vystavěnému
s pomocí státu podle právních předpisů o družstevní
bytové výstavbě na jinou osobu než oprávněného člena,
je povinno vrátit státu příspěvky poskytnuté na výstavbu tohoto domu a jeho příslušenství s výjimkou
částek poskytnutých na úhradu nákladů vyvolaných
mimořádnými zakládacími podmínkami, výstavbou
proluk, výstavbou jiného zařízení vyvolaného obecnou
potřebou a nákladů základního technického vybavení,
které je ve vlastnictví družstva. Částka příspěvků, které
je družstvo povinno vrátit, se snižuje o 1 % ročně počínaje rokem kolaudace stavby.
(3) Povinnost vrátit státu příspěvky ve výši podle
odstavců 1 a 2 vzniká převádějícímu družstvu i tehdy,
převede-li jednotku uvedenou v odstavci 1 nebo skupinový rodinný dům uvedený v odstavci 2 nikoli bezúplatně.
(4) Povinnost vrátit státu příspěvky ve výši podle
odstavců 1 a 2 vznikne převádějícímu družstvu také
tehdy, přestane-li být vlastníkem domu pořízeného podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě
nebo jednotek v tomto domě jiným způsobem než převodem jednotek do vlastnictví oprávněných členů nebo
zničením domu; to platí i v případě zániku věcného
břemene vzniklého podle § 28d zákona o transformaci
družstev.
§ 22

§ 21

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce uvedené v § 16 do vlastnictví jiné osoby než oprávněnému
členovi je převádějící vlastník povinen o převodu uvědomit bytové družstvo oprávněné z věcného břemene
podle § 28d zákona o transformaci družstev, jemuž byl
poskytnut na tuto výstavbu úvěr podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě.

(1) Převede-li převádějící družstvo vlastnické
právo k jednotce v domě vystavěném s pomocí státu

(2) Nabyvatel jednotky je povinen bytovému
družstvu oprávněnému z věcného břemene podle

HLAVA V
POVINNOST K VRÁCENÍ STÁTNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH STÁTEM
NA DRUŽSTEVNÍ BYTOVOU VÝSTAVBU
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§ 28d zákona o transformaci družstev uhradit částku
odpovídající nesplacenému úvěru s příslušenstvím ve
výši připadající na převáděnou jednotku a částku státního příspěvku poskytnutého družstvu podle právních
předpisů o družstevní bytové výstavbě ve výši připadající na převáděnou jednotku vypočtenou podle § 21
odst. 1.
(3) Bytové družstvo oprávněné z věcného břemene podle § 28d zákona o transformaci družstev je
povinno uhradit úvěr a vrátit státu částku státního příspěvku ve výši připadající na převáděnou jednotku.
(4) Vlastnické právo k jednotce uvedené v § 16 lze
převést do vlastnictví jiné osoby než oprávněnému členovi teprve po splnění povinnosti této osoby vůči bytovému družstvu podle odstavce 2 a povinností bytového družstva vůči státu podle odstavce 3.
§ 23
Organizační složkou státu příslušnou k přijetí příspěvků, které se vracejí podle § 21 a 22, je Ministerstvo
financí.

HLAVA VI
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZNIKU
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
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jednotek k založení společenství vlastníků jednotek
(dále jen „společenství“). Neučiní-li to, může tak učinit
kterýkoliv vlastník jednotky. Návrh na zápis do veřejného rejstříku musí statutární orgán společenství podat
nejpozději do 30 dnů ode dne založení společenství.
(3) Ke schválení stanov společenství se vyžaduje
souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek
přítomných na shromáždění vlastníků jednotek; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku
se nepoužije.
(4) Funkce správce uvedeného v odstavci 1 zaniká
dnem vzniku společenství.
(5) Do doby vzniku společenství způsobem a ve
lhůtách podle odstavce 2 jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni z právních jednání týkajících se společné
věci v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Ustanovení § 1127 občanského zákoníku se nepoužije do
vzniku společenství, došlo-li k založení společenství
a podání návrhu na zápis společenství do veřejného
rejstříku nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 2, jinak pouze do doby uplynutí 90 dnů ode
dne, kdy budou správci doručeny listiny, dokládající
snížení jeho spoluvlastnického podílu na společných
částech domu na méně než jednu čtvrtinu.

HLAVA VII

§ 24

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

(1) Pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1
a 2 zákona o vlastnictví bytů, které bylo původním
vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho
právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9
zákona o vlastnictví bytů ve znění účinném do 30. června 2000 a jeho spoluvlastnický podíl na společných
částech domu se nesnížil ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku na méně než jednu polovinu, je
bytové družstvo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku; na správu se přiměřeně použijí ustanovení § 1191 až 1193 občanského zákoníku. Ustanovení § 1198 občanského zákoníku se
zde nepoužije.

§ 25

(2) Sníží-li se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spoluvlastnický podíl správce uvedeného v odstavci 1 na společných částech domu na méně než jednu
polovinu, svolá správce nejpozději do 90 dnů ode dne,
kdy mu budou doručeny listiny dokládající snížení
jeho spoluvlastnického podílu, shromáždění vlastníků

Jiné bytové družstvo než převádějící družstvo podle tohoto zákona, které jako vlastník bytového domu
nebo nepřevedených jednotek v domě anebo jako vlastník skupinového rodinného domu, jeho příslušenství
nebo garáže nabylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo ještě po tomto dni nabude do svého vlastnictví bezúplatně pozemek nebo spoluvlastnický podíl
na pozemku podle zákona o majetku státu, převede
uvedený pozemek nebo uvedený spoluvlastnický podíl
na pozemku bezúplatně fyzické osobě, do jejíhož vlastnictví současně převádí jednotku nebo skupinový rodinný dům, jeho příslušenství nebo garáž. To platí obdobně i pro družstvo, jehož předmětem činnosti je výstavba a správa garáží pro jeho členy, které nevzniklo
přede dnem 1. ledna 1992 a není ani právním nástupcem
družstva s tímto předmětem činnosti vzniklého před
uvedeným dnem, pokud je vlastníkem garáže a převádí
její vlastnictví fyzické osobě.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o majetku České
republiky a jejím vystupování
v právních vztazích
§ 26
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/
/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona
č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/
/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.,
zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/
/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008
Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 503/
/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 60a odst. 1 se za slova „ve vlastnictví bytového družstva“ vkládají slova „vzniklého přede dnem
1. ledna 1992 nebo bytového družstva, které je jeho
právním nástupcem,“.
2. V § 60a odst. 2 písm. a) se za slova „bytového
družstva“ vkládají slova „uvedeného v odstavci 1“ a za
slovo „vystavěn“ se vkládá slovo „tímto“.
3. V § 60a odst. 2 písm. b) se za slova „ve vlastnictví bytového družstva“ vkládají slova „uvedeného
v odstavci 1“, za slovo „členové“ se vkládá slovo „tohoto“ a za slovo „družstev“ se vkládají slova „vzniklých přede dnem 1. ledna 1992 nebo jejich právních
nástupců“.
4. V § 60a odst. 3 se za slova „bytového družstva“
vkládají slova „uvedeného v odstavci 1“.
5. V § 60a odst. 4 se za slova „bytového družstva“
vkládají slova „uvedeného v odstavci 1“ a za slova „popřípadě družstva“ se vkládají slova „vzniklého přede
dnem 1. ledna 1992 nebo jeho právního nástupce“.
6. V § 60a odst. 5 písm. a) se za slova „z vlastnictví bytového družstva“ vkládají slova „uvedeného v odstavci 1“.
7. V § 60a odst. 5 písm. b) se za slova „bytové
družstvo“ vkládají slova „uvedené v odstavci 1“, za
slova „na budově ve vlastnictví bytového družstva“ se
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vkládají slova „uvedeného v odstavci 1“ a za slova „byl
ve vlastnictví bytového družstva“ se vkládají slova
„uvedeného v odstavci 1“.
8. V § 60a odst. 5 písm. d) se za slova „bytového
družstva“ vkládají slova „uvedeného v odstavci 1“.
9. V § 60a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Příslušná organizační složka převede bezúplatně spoluvlastnický podíl k pozemku v rozsahu
odpovídajícím spoluvlastnickému podílu na společných
částech stanovenému podle § 1161 občanského zákoníku do vlastnictví
a) fyzické osoby, která je vlastníkem jednotky podle
§ 4 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb., o převodu
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
a o změně některých zákonů,
b) fyzické osoby, která se vlastníkem jednotky uvedené v písmeni a) stala na základě převodu nebo
přechodu vlastnictví této jednotky, nebo
c) bytového družstva uvedeného v odstavci 1, jestliže
toto družstvo zůstalo vlastníkem nepřevedených
jednotek uvedených v písmeni a) a na toto družstvo se vztahuje povinnost uvedená v § 5 zákona
č. 311/2013 Sb.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
10. V § 60a odst. 7 se slova „1 až 5“ nahrazují
slovy „1 až 6“.
11. V § 60a odst. 8 se za slova „v odstavci 5“ vkládají slova „nebo 6“ a za slova „odstavce 5“ se vkládají
slova „nebo 6“.
§ 27
Přechodná ustanovení
(1) Pokud bytovému družstvu, družstvu, jehož
předmětem činnosti je výstavba a správa garáží pro jeho
členy, nebo fyzické osobě vzniklo právo na bezúplatný
smluvní převod pozemku nebo spoluvlastnického podílu k pozemku podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, postupuje se nadále podle dosavadních právních předpisů a § 60a zákona č. 219/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se nepoužije. Podle dosavadních právních
předpisů se posuzuje i promlčecí doba pro uplatnění
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tohoto práva a účinky promlčení nastalé do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona zůstávají zachovány.
(2) Pokud se na bytové družstvo vzniklé přede
dnem 1. ledna 1992 nebo bytové družstvo, které je jeho
právním nástupcem, na družstvo vzniklé přede dnem
1. ledna 1992 nebo jeho právního nástupce, jehož předmětem činnosti je výstavba a správa garáží pro jeho
členy, nebo na fyzickou osobu odstavec 1 nevztahuje
a toto bytové družstvo, družstvo anebo fyzická osoba
splní podmínky pro vznik práva na bezúplatný smluvní
převod pozemku nebo spoluvlastnického podílu k pozemku podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ale
přitom podmínky pro bezúplatný smluvní převod tohoto pozemku nebo spoluvlastnického podílu k pozemku podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
splňoval již právní předchůdce uvedených osob, postupuje se podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běh
promlčecí lhůty a účinky promlčení se však posuzují
souvisle ode dne, kdy právo na bezúplatný smluvní
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převod pozemku nebo spoluvlastnického podílu k pozemku mohlo být vykonáno poprvé.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona, kterým se upravují
některé užívací vztahy k majetku České republiky
§ 28
V § 1 odst. 2 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se
upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, se za slova „a zákona č. 22/2006 Sb.,“ vkládají
slova „nebo ustanovení § 60a zákona č. 219/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 29
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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312
ZÁKON
ze dne 13. září 2013,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

3. V § 1 odst. 3 se slovo „registrovaného“ nahrazuje slovem „kniha“.

ČÁST PRVNÍ

4. V § 1 odst. 4 se slovo „registrovaného“ nahrazuje slovem „vzniku“.

Změna zákona o matrikách,
jménu a příjmení
Čl. I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb.,
zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/
/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 333/2012
Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 15 zní:
„(1) Matrika je státní evidence
a) narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“) a úmrtí
fyzických osob na území České republiky,
b) narození, uzavření manželství, vzniku partnerství
a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan“), a
c) uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li
život snoubence přímo ohrožen15) a nejde-li o občany.

5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
„§ 1a
V tomto zákoně se nezletilým rozumí fyzická
osoba mladší 18 let, která nenabyla plné svéprávnosti.“.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) Matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení
o vstupu do partnerství (dále jen „registrující matriční
úřad“) vede jednu matriční knihu pro správní obvod
vymezený prováděcím právním předpisem [§ 2 odst. 1
písm. a)].“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
7. V § 4 odst. 2 a v § 4a odst. 2 se za slova
„31. prosince 1958,“ vkládají slova „jde-li o narození,
uzavření manželství nebo úmrtí,“.
8. V § 4 odst. 3 a v § 4a odst. 3 se za slova
„31. prosince 1958“ vkládají slova „ , jde-li o narození,
uzavření manželství nebo úmrtí,“.
9. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
10. V § 4a odstavec 1 zní:
„(1) Krajský úřad kontroluje výkon přenesené
působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména
a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve svém
správním obvodu nejméně jednou ročně.“.
11. V § 4a odstavec 4 zní:

15

) § 667 občanského zákoníku.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 2, § 4a odst. 2,
části první hlavě I nadpisu dílu 6 a § 73a se slovo „registrovaného“ zrušuje.

„(4) Krajský úřad provádí zkoušku odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů
zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních
knih a sbírek listin (dále jen „zkouška“) u zaměstnance
obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části
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nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do
matričního úřadu (dále jen „matrikář“), který je zařazen
do jeho správního obvodu.“.

sbírky listin vedené ke knize partnerství a činit výpisy
z ní v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení
o údajích uváděných ve sbírce listin

12. V § 4b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu
zmocněnci,

13. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, nebo

„(3) Zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav pomocí výpočetní techniky se provádějí na základě uzavřeného
zápisu ve svazku matriční knihy rukopisně vedené.
Jestliže se údaje v zápise provedeném pomocí výpočetní
techniky odlišují od údajů uvedených v matriční knize
rukopisně vedené, považují se za správné údaje uvedené
v matriční knize rukopisně vedené.“.
14. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.
15. Nad § 8 se vkládá nadpis, který zní: „Sbírka
listin“, a nadpis § 8 se zrušuje.
16. V § 8 odst. 1 větě první se za slova „knihu
úmrtí“ vkládají slova „a registrující matriční úřad pro
knihu partnerství“.
17. V § 8 se odstavce 6 až 10 zrušují.
18. § 8a včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
„§ 8a
(1) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností
nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin
nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince
1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře nebo
vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin,
kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její
rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům
těchto osob,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi
zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito
církvemi do 31. prosince 1949, nebo
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro
uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před
orgány územních samosprávných celků.
(2) Registrující matriční úřad, úřad s rozšířenou
působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do

c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro
uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před
orgány územních samosprávných celků.
(3) V případě osvojení mohou nahlédnout do
sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958 pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do
sbírky listin až po nabytí svéprávnosti.
(4) Do sbírky listin vedené k zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.
(5) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností
nebo krajský úřad vydá kopii sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do
31. prosince 1958, který lze pořídit i kopií matričního
zápisu, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
(6) Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona
považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci
a pravnuci.
22

) § 37 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

19. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:
„§ 8b
Je-li prvopis matriční knihy a druhopis matriční
knihy vedené do 31. prosince 1958 uložen v Národním
archivu, Vojenském historickém archivu, státním oblastním archivu nebo Archivu hlavního města Prahy,
a) archiv, v němž je uložen prvopis matriční knihy,
provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do tohoto
prvopisu. Zápis se opatří datem jeho vyhotovení
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a podpisem archiváře. Listiny, na jejichž podkladě
byl dodatečný zápis podle věty první proveden,
spolu s písemným sdělením se zněním tohoto zápisu tento archiv předá Národnímu archivu, Vojenskému historickému archivu, státnímu oblastnímu archivu nebo Archivu hlavního města Prahy,
v němž je uložen druhopis matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958,
b) archiv, v němž je uložen druhopis matriční knihy
vedené do 31. prosince 1958, provede dodatečný
zápis matriční události, matriční skutečnosti,
opravy či změny na základě písemného sdělení
podle písmene a), do tohoto druhopisu. Listiny,
na jejichž podkladě byl proveden dodatečný zápis
podle věty první, se ukládají mimo příslušný druhopis do samostatné složky za každý kalendářní
rok s uvedením odkazu na prvopis matriční knihy,
ve kterém byl dodatečný zápis matriční události,
matriční skutečnosti, opravy či změny proveden.
Zápis se opatří datem jeho vyhotovení a podpisem
archiváře.“.
20. V § 9 odst. 1 se slova „úřadu s rozšířenou působností nebo“ zrušují.
21. V § 9 odst. 2 větě první se slova „úřadem s rozšířenou působností nebo“ zrušují.
22. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
23. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:
„§ 11a
(1) Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do
manželství před
a) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem
zastupitelstva obce, městské části hlavního města
Prahy, městského obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního města, které jsou
matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu
tohoto matričního úřadu,
b) starostou nebo místostarostou obce, městské části
hlavního města Prahy, městského obvodu nebo
městské části územně členěného statutárního
města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden
ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho
správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu
této obce, městské části hlavního města Prahy,
městských obvodů nebo městských částí územně
členěných statutárních měst,
c) primátorem hlavního města Prahy, náměstkem pri-
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mátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož
i před primátorem statutárního města, náměstkem
primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze
ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo
statutárního města.
(2) Prohlášení snoubenců podle odstavce 1, že
spolu vstupují do manželství, musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním
obvodu se manželství uzavírá.
(3) Manželství se uzavírá v místě určeném obcí
pro konání slavnostních obřadů.
(4) Je-li život snoubence přímo ohrožen15), snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před
starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo úředníkem zařazeným do
obecního úřadu, a to na kterémkoli místě i bez přítomnosti matrikáře.“.
24. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) § 666 odst. 1 občanského zákoníku.“.

25. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňují věty „K
žádosti o vydání osvědčení je třeba předložit doklady
potřebné k uzavření manželství. Požádají-li snoubenci
o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí
být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.“.
26. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
„§ 13a
(1) Příslušný k zápisu partnerství je registrující
matriční úřad.
(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem registrujícího matričního
úřadu.
(3) Registrující matriční úřad přijímá prohlášení
na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.“.
27. V části první hlavě I nadpisu dílu 2 se za slovo
„manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.
28. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
29. V § 15 odst. 2 se slovo „ustanovený“ nahrazuje slovem „jmenovaný“.
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30. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Matriční úřad sdělí neprodleně poskytovateli
zdravotních služeb na základě jeho žádosti rodné číslo
dítěte, jehož narození tento poskytovatel oznámil podle
odstavce 1.“.
31. V § 16 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „otcovství“ vkládají slova „nebo jehož otcem je
muž, který dal k umělému oplodnění souhlas23)“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
23

) § 778 občanského zákoníku.

32. V § 16 odst. 3 písm. b) se za slova „rodičů
o určení otcovství“ vkládají slova „nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený
poskytovatelem zdravotních služeb“.

36. Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
37. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně
poznámky pod čarou č. 24 zní:
„§ 17a
Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy
narození provede na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb, který je povinen toto
potvrzení oznámit matričnímu úřadu do 3 pracovních
dnů ode dne provedení změny pohlaví. Dnem změny
pohlaví je den uvedený v tomto potvrzení24). Vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení
a ukončení léčby pro změnu pohlaví stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
24

33. V § 16 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, jehož matce nebyly
ani následně poskytnuty zdravotní služby, předloží jeden z rodičů kromě dokladů uvedených v odstavcích 1,
2 nebo 3 další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.
(5) Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví
nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka6).
Účast tlumočníka zajišťuje jeden z rodičů na vlastní
náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Bez přítomnosti tlumočníka nelze souhlasné prohlášení
rodičů o určení otcovství v těchto případech učinit.
Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění
slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících. Určit
otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze
jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým
podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před
jiným matričním úřadem nebo před soudem.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
34. V § 16 odst. 6 se za slovo „republiky“ vkládají
slova „ , azylanta nebo osoby požívající doplňkové
ochrany“.
35. V § 17 odst. 1 se odkaz na poznámku pod
čarou č. 6a nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou
č. 22.
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) § 29 odst. 1 občanského zákoníku.“.

38. V § 18 odst. 1 se slova „nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské
zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům
omezena“ nahrazují slovy „je rodičovské odpovědnosti
zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti
v této oblasti omezen nebo pozastaven“.
39. V § 19 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 8 zní:
„(3) Dítěti, které se narodí v době od uzavření
manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství
zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, nebo poté,
co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, se zapíše příjmení, na kterém se manželé dohodli při uzavření manželství, pokud matka neuzavřela nové manželství8).
8

) § 776 odst. 1 občanského zákoníku.“.

40. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Narodí-li se dítě, které je počato umělým
oplodněním, ženě neprovdané, u něhož se má za to,
že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění
souhlas23), zapíše se dítěti do knihy narození příjmení,
na němž se rodiče dohodli podle odstavce 2.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
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41. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 20a
Kniha partnerství
(1) Do knihy partnerství se zapisují
a) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den,
měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní
stav a státní občanství partnerů,
b) den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do
partnerství,
c) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den,
měsíc, rok a místo narození rodičů partnerů,
d) datum zápisu a podpis matrikáře.
(2) Zápis do knihy partnerství se provede na základě protokolu o vstupu do partnerství (§ 40a). Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných
ke vstupu do partnerství (§ 33 až 35).“.
42. V § 21 odst. 2 písm. a) a v § 22 odst. 1 se slovo
„mrtvého“ nahrazuje slovem „zemřelého“.
43. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 9 zní:
„(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
oznámit úmrtí příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě
od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého9).
9

) Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce
zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům
určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).“.

44. V § 22 odst. 2 se slova „sídlo matričního úřadu
příslušného k provedení zápisu úmrtí do matriční
knihy“ nahrazují slovy „místo, kde bylo tělo nalezeno25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
25

) § 28 odst. 1 občanského zákoníku.“.

45. V § 23 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) kniha partnerství po dobu 75 let,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
46. V § 23 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
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„c) jde-li o zápisy partnerství, sbírky listin po dobu
75 let,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
47. V § 24 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti
jeho padělání a pozměnění“.
48. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
„§ 24a
Rodným listem se prokazuje narození, oddacím
listem se prokazuje uzavření manželství, dokladem
o partnerství se prokazuje vznik partnerství a úmrtním
listem se prokazuje úmrtí.“.
49. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , popřípadě do sbírky listin“ zrušují.
50. V § 25 odst. 1 písm. a) se slova „zplnomocněným zástupcům“ nahrazují slovy „dále zmocněncům
těchto osob“.
51. V § 25 odst. 2 se slova „dosažení zletilosti
i osvojenec“ nahrazují slovy „dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí
svéprávnosti“.
52. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22),
může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení
12 let i dítě.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.
53. V § 25 odst. 5 se za slovo „anebo“ vkládají
slova „osobě, která“.
54. V § 25 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
(7) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1
písm. a), c) a d) nebo odstavci 5 o vydání matričního
dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy pro-
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střednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné
moci úředně ověřen.“.

vkládají slova „a příjmení“ a ve větách druhé a třetí se
za slovo „jmen,“ vkládají slova „a příjmení“.

55. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které
znějí:

58. V § 26 odst. 3 se za větu první vkládají věty
„Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo příjmení, je občan povinen předložit
doklad vydaný znalcem6). Jde-li o společné příjmení
manželů, uvede se příjmení v jazyce národnostní menšiny pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě
jejich nezletilého dítěte staršího 15 let.“.

„§ 25a
(1) Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství
a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu
zmocněnci,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, nebo
c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro
uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před
orgány územních samosprávných celků.
(2) Doslovný výpis z knihy partnerství se vydává
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), nebo
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

59. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Do poznámky matričního dokladu cizince se
uvede tvar jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení uvedený latinkou v jeho cestovním dokladu.“.
60. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:
„§ 30a
Doklad o partnerství obsahuje
a) den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do
partnerství,
b) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení partnerů, a jejich rodná čísla,
c) den, měsíc, rok a místo narození partnerů,

a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.

d) osobní stav partnerů,

(3) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1
písm. a) a c) o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

e) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, rodičů
partnerů,

§ 25b
(1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit
výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od
provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta
100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství
nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
(2) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností
nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin
nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince
1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře,
uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční
knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy
manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy
úmrtí.“.
56. V § 26 odst. 1 se za slova „než českém jazyce“
vkládají slova „ , s výjimkou kopie matričního zápisu,“.
57. V § 26 odst. 3 větě první se za slovo „jména,“

f) datum, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis
matrikáře, označení registrujícího matričního
úřadu a otisk razítka registrujícího matričního
úřadu, který doklad vydává.“.
61. V § 31 písm. a) se slova „ ; nelze-li zjistit den,
měsíc a rok úmrtí, postupuje matriční úřad při zápisu
podle § 22 odst. 3“ zrušují.
62. V části první hlavě I se na konci textu nadpisu
dílu 4 doplňují slova „a ke vstupu do partnerství“.
63. § 32 zní:
„§ 32
Snoubenci nebo ti, kdo chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před uzavřením manželství nebo vstupem
do partnerství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno nebo partnerství vzniknout.“.
64. V § 33 úvodní části ustanovení se slova „Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice“ nahrazují slovy „Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, ob-
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čanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice“.
65. V § 34 odst. 1 se slova „Snoubenec, který je
občanem a má trvalý pobyt v cizině“ nahrazují slovy
„Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do
partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině“.
66. V § 34 odst. 2 se za slovo „snoubenec“ vkládají slova „nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství,“.
67. V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 35
odst. 2 větě první se slova „Snoubenec, který je cizincem“ nahrazují slovy „Je-li snoubenec nebo osoba,
která chce vstoupit do partnerství, cizincem“.
68. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo doklad o právní způsobilosti ke
vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván“.
69. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo dokladu o právní způsobilosti
ke vstupu do partnerství“.
70. V § 35 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
jde-li o rozvedeného cizince,“.
71. V § 35 odst. 1 písm. g) a v § 40 písm. b) se
slovo „zástupcem“ nahrazuje slovem „zmocněncem“.
72. V § 35 odst. 2 větě první se za slova „uzavřením manželství“ vkládají slova „nebo vznikem partnerství“ a slova „Policií České republiky“ se nahrazují
slovy „Ministerstvem vnitra“.
73. V § 35 odst. 2 větě druhé se za slova „uzavření
manželství“ vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.
74. V § 35 odst. 4 se za slova „k uzavření manželství“ vkládají slova „nebo doklad o právní způsobilosti
ke vstupu do partnerství“ a za slova „datu uzavření
manželství“ se vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.
75. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Registrující matriční úřad může na žádost
osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá
o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení dokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) a h) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.“.
76. § 37 až 39 včetně poznámek pod čarou č. 12
a 13 znějí:
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„§ 37
Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil
16 let věku, připojí k předepsanému tiskopisu (§ 32)
rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství12).
§ 38
(1) O povolení uzavřít manželství zmocněncem
rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu má
být manželství uzavřeno. K žádosti o povolení uzavřít
manželství zmocněncem přiloží snoubenci doklady,
které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou
plnou moc s úředně ověřeným podpisem13).
(2) Písemná plná moc obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, datum a místo narození, rodná
čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce,
b) prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí v mužském a ženském tvaru,
c) prohlášení, že zmocniteli nejsou známy překážky,
které by mu bránily uzavřít manželství, že je mu
znám zdravotní stav druhého snoubence a že spolu
zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
(3) Zmocněncem může být pouze zletilá fyzická
osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena.
§ 39
Pokud je snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, němý nebo nemluví nebo
nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření
manželství nebo vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka6). Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců nebo osob, které chtějí vstoupit do partnerství,
na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení
o uzavření manželství nebo o vstupu do partnerství
v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou
krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou
matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích
a tlumočnících.
12

) § 672 občanského zákoníku.

13

) § 669 občanského zákoníku.“.
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77. V § 40 písm. b) se slovo „zástupce“ nahrazuje
slovem „zmocněnec“.
78. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:
„§ 40a
O vstupu do partnerství se sepíše protokol, který
podepisují
a) partneři,
b) tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení
o vstupu do partnerství nutná (§ 39),
c) matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství
přijal.“.
79. V § 41 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) v cizině před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku
v České republice, a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky, rovněž
před velitelem vojenské jednotky České republiky
v cizině, zašle oddávající protokol o uzavření manželství bezodkladně zvláštní matrice prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky a na
území České republiky přímo; jsou-li oba snoubenci cizinci, zašle oddávající protokol o uzavření
manželství bezodkladně Úřadu městské části
Praha 1, který je příslušný k provedení zápisu do
matriční knihy.“.
80. V § 41 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Jde-li o manželství podle odstavce 1 písm. b), oddávající spolu s protokolem o uzavření manželství doručí
vyjádření lékaře o zdravotním stavu manžela, a není-li
to možné, prohlášení manžela. Jsou-li oba snoubenci
cizinci, oddávající je před uzavřením manželství poučí,
že takto uzavřené manželství nemusí být platné na
území jejich domovského státu.“.
81. V § 42 odst. 1 písm. c) se slovo „lodi“ nahrazuje slovy „námořním plavidle“.
82. V § 42 odst. 2 se slova „uzavřená občany“ nahrazují slovy „občana vzniklá“.
83. V § 42 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Došlo-li k narození, uzavření manželství,
vzniku partnerství nebo úmrtí občana v cizině a stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis, že je
občan povinen předložit matriční doklad, je občan
nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit
matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.
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(4) Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství
s občanem v cizině, je povinen předložit při jednání
před orgány veřejné moci, Českou národní bankou,
Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami (dále jen „úřední styk“) oddací list
nebo doklad o partnerství vydaný zvláštní matrikou,
nelze-li požadované údaje ověřit jinak.“.
84. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„nebo“ nahrazuje slovem „ , u“ a za slova „matričního
úřadu“ se vkládají slova „nebo u krajského úřadu, před
nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky,“.
85. V § 43 odst. 2 se za číslo „20“ vkládá
číslo „ , 20a“.
86. V § 43 odstavec 4 zní:
„(4) Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl
život snoubence přímo ohrožen15), pokud k uzavření
manželství došlo před velitelem námořního plavidla
plujícího pod státní vlajkou České republiky, velitelem
letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem.“.
87. V § 45 se věta druhá zrušuje.
88. V § 46 odstavec 3 zní:
„(3) Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení
prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na
plné moci úředně ověřen.“.
89. § 53 zní:
„§ 53
Do matriční knihy se zapíše osvojení občana nebo
cizince podle právních předpisů cizího státu za předpokladu, že jeho narození nebo uzavření manželství je
zapsáno v matriční knize vedené matričním úřadem
podle tohoto zákona. Pokud žije cizinec v manželství
s občanem, zapíše se změna příjmení v důsledku osvojení i u tohoto občana, popřípadě u jejich nezletilých
dětí.“.
90. V § 55 odst. 3 větě druhé se slovo „fotokopií“
nahrazuje slovem „kopií“.
91. V § 55 odst. 4 se slovo „fotokopie“ nahrazuje
slovem „kopie“.
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92. V § 56 odst. 2 se za slova „uložené v“ vkládají
slova „Archivu hlavního města Prahy,“.

100. V § 62 odst. 2 se slovo „povinen“ nahrazuje
slovem „povinna“.

93. V § 56 odst. 3 se slova „a pro území města
Brna Úřad městské části Brno-střed“ zrušují.

101. V § 68 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

94. V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(2) Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození při narození dítěte, určení otcovství nebo osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte
a v souvislosti se změnou pohlaví.“.

„(4) Matriční doklad, který má být vydán ze zápisu v matriční knize vedené do 31. prosince 2002 pro
území města Brna, vydá Úřad městské části Brno-střed.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
95. V § 56 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
96. V § 58 odst. 1 se za slovo „manželství,“ vkládají slova „vzniku partnerství,“.
97. V § 58 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Matriční úřad provede opravu chybně zapsaného údaje uvedeného v odstavci 1 v zápise provedeném v matriční knize u fyzické osoby, které se zápis
týká, a u jejích nezletilých dětí. U zletilých dětí této
fyzické osoby matriční úřad provede opravu chybně
zapsaného údaje pouze na jejich žádost.
(5) Pokud fyzická osoba v dobré víře po dobu
nejméně 5 let užívá své příjmení v nesprávné podobě,
může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že
bude nadále užívat své příjmení ve tvaru, v jakém je
uvedeno na vydaných dokladech. Jde-li o společné příjmení manželů, lze učinit prohlášení pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 15 let.“.
98. § 61 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
„§ 61
(1) Fyzická osoba, které byl matričním úřadem
vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním
styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na
tomto matričním dokladu.
(2) Jménem se rozumí osobní jméno podle občanského zákoníku26).

102. V § 69 odstavec 2 zní:
„(2) Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku
partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření
manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční
knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo
vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt
v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
d) občanku, která je jiné než české národnosti.“.
103. V § 69 odst. 3 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.
104. V § 69 odst. 3 závěrečné části ustanovení se
slova „nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím
soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu
výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven
způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „je
rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho
rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo
pozastaven“.
105. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které
znějí:
„§ 69a
(1) Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má trvalý pobyt v cizině,

26

) § 77 odst. 1 občanského zákoníku.“.

99. V § 62 odst. 1 se věta první nahrazuje větami
„Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující
jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat
jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.“.

c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
d) občanku, která je jiné než české národnosti.
(2) Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v sou-
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ladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení
v mužském tvaru, je-li dítě
a) cizincem,

„e) nabyl-li je v souvislosti s osvojením27).
27

b) občanem, který má trvalý pobyt v cizině,
c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo
d) občanem, který je jiné než české národnosti.
Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít.
Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti
zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti
v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti
druhého z rodičů.
(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat
u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského
úřadu České republiky.
(4) Do poznámky matričního dokladu matriční
úřad nebo registrující matriční úřad vyznačí, odkdy
užívá žena nebo dítě ženského pohlaví své příjmení
v mužském tvaru.
(5) Uvede-li se příjmení ženy nebo dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru podle odstavce 1 nebo 2, další matriční doklady se vydávají s příjmením
v tomto tvaru.
(6) Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze
podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení
téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako
změna příjmení (§ 72).
§ 69b
Užívá-li žena v souladu s § 69 nebo § 69a příjmení
v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního
úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se
k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně
tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského
pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.“.
106. Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) § 660 písm. c) občanského zákoníku.“.

107. V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které včetně
poznámky pod čarou č. 27 zní:

Částka 118

) § 835 odst. 2 a § 851 odst. 2 občanského zákoníku.“.

108. V § 70 odst. 2 větě první se za slovo „před“
vkládá slovo „kterýmkoli“.
109. V § 70 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„(4) Ponechají-li si manželé po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit
prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že se
dohodli na společném příjmení jednoho z nich. Prohlášení se vztahuje i na společné nezletilé děti manželů.
V poznámce oddacího listu matriční úřad vyznačí, odkdy manželé užívají společné příjmení28).
28

) § 661 odst. 2 občanského zákoníku.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
110. V § 70 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
111. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní:
„§ 70a
(1) Matriční úřad na základě prohlášení občana,
který je současně státním občanem jiného členského
státu Evropské unie, uvede v matriční knize jméno,
popřípadě jména, nebo příjmení občana v podobě, kterou mu umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného
členského státu Evropské unie, prokáže-li občan jeho
užívání matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou
listinou tohoto jiného členského státu Evropské unie.
Prohlášení se činí před matričním úřadem, v jehož
knize narození nebo knize manželství je jméno, popřípadě jména, nebo příjmení zapsáno. U nezletilého staršího 15 let se k prohlášení připojí jeho souhlas, bez
něhož k prohlášení nemůže dojít. Prohlášení lze učinit
pouze jednou a nelze je vzít zpět.
(2) K prohlášení podle odstavce 1 nezletilého dítěte musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče
nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento
souhlas. Není-li souhlas činěn před matričním úřadem,
musí být podpis na listině obsahující souhlas druhého
rodiče úředně ověřen. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se prohlášení podle druhého z rodičů.“.
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112. Poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21) § 759 občanského zákoníku.“.

113. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který včetně
poznámky pod čarou č. 29 zní:
„§ 71a
Po zrušení osvojení může osvojenec prohlásit před
kterýmkoli matričním úřadem, že si příjmení nabyté
v souvislosti s osvojením ponechá29).
29

) § 842 občanského zákoníku.“.

114. V § 72 odst. 1 se za slovo „příjmení“ vkládají
slova „ , popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba
povinna užívat,“.
115. V § 72 odstavec 5 zní:
„(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena
léčba pro změnu pohlaví, nebo
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li
léčba pro změnu pohlaví dokončena24).
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu
jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození
její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve
tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy
narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.“.
116. V § 73 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
117. V § 75 písm. a) se slovo „ , partnerství“ nahrazuje slovy „nebo vzniku partnerství“.
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písm. o) se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem
„osvojenci“ a slovo „dítěte“ se zrušuje.
121. V § 84a odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové
písmeno p), které zní:
„p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky
prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.
Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q)
a r).
122. V § 84b odst. 1 písmeno i) zní:
„i) omezení svéprávnosti,“.
123. V § 84b odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové
písmeno p), které zní:
„p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky
prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.
Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q)
a r).
124. § 87 zní:
„§ 87
Pokud se žadateli podle § 5, § 8a odst. 1 písm. a)
nebo d), § 8a odst. 2 písm. a) nebo c), § 8a odst. 3 nebo
4, § 12, 13, § 16 odst. 6, § 19, § 25 odst. 1 písm. a) nebo
d), § 25 odst. 2 nebo 3, § 25 odst. 6 písm. a), § 25a
odst. 1 písm. a) nebo c), § 25a odst. 2 písm. a), § 25b,
§ 26 odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62
odst. 1, 3 nebo 5, § 63 odst. 2, § 64 odst. 1, § 69
až 71 nebo § 86 odst. 1 nevyhoví v plném rozsahu,
vydá se o tom rozhodnutí.“.

118. V § 76 odst. 4 písm. b) se slova „zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě pokud
byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena“ nahrazují slovy „rodičovské odpovědnosti zbaven nebo
byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti
omezen nebo pozastaven“.

125. V § 95a se slova „nebo obecnímu úřadu“ nahrazují slovy „ , obecnímu úřadu, starostovi, místostarostovi nebo pověřenému členu zastupitelstva“.

119. V § 84a odst. 1 písm. i) se slova „zbavení
nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena c)
až o).

120. V § 84a odst. 1 písm. o) a v § 84b odst. 1

126. V § 96 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) registrující
obvody,“.

matriční

úřady

a

jejich

správní

127. V § 96 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:
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„m) vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb
o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví,“.
Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena n) až p).
Čl. II
Přechodné ustanovení
Rodné příjmení, které fyzická osoba užívá ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rodné
příjmení podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky
Čl. IV
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004
Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/
/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění
takto:
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1. V § 87u odstavec 1 zní:
„(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana
Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie,
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu
uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním
dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi vydán matričním úřadem
České republiky rodný nebo oddací list znějící na
jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu
v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie,
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu
včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve
tvaru uvedeném v rodném a oddacím listu.“.
2. V § 117a odst. 3 písm. a) se za bod 6 vkládá
nový bod 7, který zní:
„7. záznam podle § 117b odst. 1,“.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.
3. V § 117a odst. 3 písm. b) se za bod 5 vkládá
nový bod 6, který zní:
„6. záznam podle § 117b odst. 1,“.
Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 7 a 8.
4. V § 117b odstavec 1 zní:
„(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se
v průkazu o povolení k pobytu uvedou podle tvaru
uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl
cizinci vydán matričním úřadem České republiky
rodný nebo oddací list znějící na jméno, popřípadě
jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo
tuto skutečnost formou záznamu v průkazu o povolení
k pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v rodném a oddacím listu.“.
5. V § 158 se doplňuje odstavec 18, který zní:
„(18) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 9 a 17 rozumí jméno, popřípadě
jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno, popřípadě jména, a příjmení
uvedená v matriční knize.“.
6. V § 158b se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2
písm. a), i) až k) a l) bodů 2, 5 a 6 se rozumí jméno,
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popřípadě jména, a příjmení uvedená v matričním dokladu a rovněž jméno, popřípadě jména, a příjmení
uvedená latinkou v cestovním dokladu cizince, pokud
byl matričnímu úřadu předložen.“.

cházející jazykové nebo gramatické podoby jejich
jména, popřípadě jmen, a příjmení.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 165/2004 Sb.

Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/
/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006
Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se na konci textu odstavce 17 doplňují
slova „a údaj o rodném příjmení z informačního systému“.
2. § 22d zní:
„§ 22d
(1) Jsou-li v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných fyzických osobách, údaje
o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají
se tyto údaje v písmenné podobě uvedené v matričním
dokladu obyvatele19c). Nebyl-li vydán matriční doklad,
zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech,
a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.
(2) V případě, že v písmenné podobě jména, popřípadě jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání
těchto údajů v informačním systému k jakékoliv změně
v jejich přepisu, přechýlení nebo v doslovném písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v cestovním
dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného aktuálního stavu
písmenného tvaru a současně se jako historické údaje
k příslušné fyzické osobě uchovávají také veškeré před-

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VI
Zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
1. Nadpis čl. II zní: „Přechodné ustanovení“.
2. V čl. II se body 2 až 7 zrušují a zároveň se
zrušuje označení bodu 1.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. VII
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1).“.
2. V § 2 se odstavce 3 až 5 zrušují.
3. V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují.
4. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „nemá způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „má omezenou svéprávnost v této oblasti“.
5. V části první se hlavy VI až IX zrušují.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o základních registrech
Čl. VIII
V § 19 zákona č. 111/2009 Sb., o základních regis-
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trech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb., se za odstavec 3
vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17
písm. b) až e) vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě
uvedené v matričním dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě
jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince
vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.“.

Částka 118

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,
s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2015.

Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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313
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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Okruh oprávněných osob

ČÁST PRVNÍ

(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění
podmínek stanovených v tomto zákoně

Změna zákona o sociálních službách
Čl. I
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., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:
„(3) Tento zákon se použije na právní vztahy,
které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem
Evropské unie54).

54

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009
ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011
ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř
Unie.“.

2. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2
až 7 a 48 a 49 zní:

„§ 4

a) osoba, která je na území České republiky hlášena
k trvalému pobytu podle zvláštního právního
předpisu2), jde-li o státního občana České republiky,
b) cizinec, který má na území České republiky trvalý
pobyt podle zvláštního právního předpisu3),
c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na
území jiného členského státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu4),
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a),
pokud mu bylo vydáno povolení k přechodnému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),
e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b),
pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),
f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu5),
g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana
formou doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu6),
h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu7),
i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní
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smlouva, která je součástí právního řádu České
republiky,

4. V § 12 odst. 5 větě čtvrté se slova „podle § 7“
nahrazují slovy „podle § 7 odst. 2 a 6 až 12“.

j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných
předpisů Evropské unie54),
a to, pokud má bydliště na území České republiky,
s výjimkou osob uvedených v písmenu j); co se rozumí
bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi49).

5. V § 12 odst. 6 větě první se za slova „rozhodný
příjem“ vkládají slova „podle § 21 odst. 2 písm. e)“.

(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují
a) osobám uvedeným v odstavci 1; podmínka bydliště na území České republiky zde neplatí,
b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je
hlášen na území České republiky k pobytu podle
zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než
3 měsíce,
c) rodinnému příslušníkovi občana členského státu
Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce.
(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se
při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2,
pokud oprávněně pobývá na území České republiky
podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby
uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě,
která je obětí trestného činu obchodování s lidmi nebo
trestného činu zavlečení48).
2

) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

4

) § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

) § 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

) § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

7

) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

48

) § 168 a 172 trestního zákoníku.

49

) § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „podle
zákona o státní sociální podpoře“ nahrazují slovy
„podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí“.

6. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Nárok na výplatu zvýšení příspěvku podle § 12
odst. 1 vzniká nejdříve od počátku kalendářního
čtvrtletí, ve kterém byla žádost o zvýšení příspěvku
podána; tím není dotčeno ustanovení § 12 odst. 4.“.
7. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.
8. V § 18 odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“ a za slova „do ciziny“ se
vkládají slova „na základě aplikace přímo použitelných
předpisů Evropské unie“.
9. V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; tato povinnost se považuje také za splněnou, pokud příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že ve stanovené
lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v § 12 odst. 6, prokázal rozhodné příjmy pro účely příspěvku na bydlení
podle zákona o státní sociální podpoře, a že okruh
společně posuzovaných osob pro účely zvýšení příspěvku je stejný jako pro účely příspěvku na bydlení“.
10. V § 21 odst. 4 větě první se za slova „a to ani
na“ vkládá slovo „písemnou“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Výplata příspěvku se obnoví od prvního
dne kalendářního měsíce, ve kterém byla oznamovací
povinnost podle věty první dodatečně splněna.“.
11. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.
12. V § 21a odst. 1 a 2 se slova „§ 48 až 51“ nahrazují slovy „§ 48 až 50“.
13. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 se nelze
odvolat.“.
14. V § 26a odst. 1 větě první se slova „§ 18
odst. 6“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 5“.
15. § 27 zní:
„§ 27
Podá-li osoba žádost o příspěvek a zároveň žádost
o zvýšení příspěvku podle § 12, krajská pobočka Úřadu
práce vede o těchto žádostech společné řízení. Krajská
pobočka Úřadu práce spojí řízení o příspěvku a o zvýšení příspěvku podle § 12 také v případě, kdy žádost
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o zvýšení příspěvku podle § 12 byla podána v průběhu
řízení o příspěvku a nebylo dosud vydáno rozhodnutí.“.
16. V § 29 odst. 3 se slova „zákon o státní kontrole34)“ nahrazují slovy „kontrolní řád34)“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

17. V § 35 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) základní sociální poradenství,“.
18. V § 37 odst. 2 větě druhé se slova „Sociální
poradenství“ nahrazují slovy „Základní sociální poradenství“.
19. V § 37 odst. 3 větě první se za slova „domácího násilí“ vkládají slova „a ve speciálních lůžkových
zdravotnických zařízeních hospicového typu“ a věta
druhá se zrušuje.
20. V § 51 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e)
až h).
21. V § 79 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické
osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.“.
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„(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se
údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech
předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79
odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb
je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady.
(2) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na
základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých
se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je
možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.“.
27. V § 82 se na začátek odstavce 4 vkládá věta
„Týkají-li se skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. a)
až c) jen některé ze sociálních služeb poskytovaných
týmž poskytovatelem sociálních služeb, registrující
orgán může rozhodnout jen o změně registrace.“.
28. V § 82a odst. 1 se věta druhá zrušuje.
29. V § 83 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují
slovy „odstavce 1“.

22. V § 79 odst. 5 písm. a) a b) se slova „ , číslo
platebního účtu“ zrušují.

30. V § 83 odst. 3 větě první se za slovo „povinen“
vkládají slova „poskytovat pomoc osobně a“ a na konci
odstavce se doplňuje věta „Pro uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci platí obdobně ustanovení § 91
odst. 6.“.

23. V § 79 odst. 5 písm. c) se slova „a číslo platebního účtu“ zrušují.

31. V § 85 odst. 3 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

24. V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene k)
doplňují slova „ , jde-li o žadatele, na kterého se vztahuje insolvenční zákon56)“.
Poznámka pod čarou č. 56 zní:
„56) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 81 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , číselné označení sociální služby (identifikátor) a formy poskytování sociálních služeb“.
26. V § 82 odstavce 1 a 2 znějí:

32. V § 85 odstavec 4 zní:
„(4) Registr v elektronické podobě obsahuje údaje
uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), identifikační číslo
podle § 81 odst. 2 písm. b), číselné označení sociální
služby podle § 81 odst. 2 písm. d) a informaci o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci. Obsah informace o výsledku provedené inspekce stanoví prováděcí právní předpis. Krajský úřad,
a jde-li o informaci o výsledku provedené inspekce
krajská pobočka Úřadu práce, zapisují do registru údaje
podle věty první a jejich změny bez zbytečného odkladu.“.
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33. V § 85 odst. 5 se za slova „v § 91 odst. 3,“
vkládají slova „a údaje o počtu osob, u kterých byla
použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti
jejich použití podle druhů těchto opatření,“.
34. V § 85 se doplňuje odstavec 7, který zní:

Částka 118

souhlas se zaznamenává do záznamu o rozhovoru,
který vyhotovuje člen inspekčního týmu“ zrušují.
47. V § 98 odst. 5 větě třetí se slova „o přijatých
opatřeních a jejich plnění“ nahrazují slovy „o plnění
uložených opatření“.

„(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen
sdělit registrujícímu orgánu na základě jeho žádosti zobecněné údaje o počtu osob, kterým poskytuje sociální
služby, a o charakteru jejich snížené soběstačnosti a potřebách péče, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení
žádosti, pokud registrující orgán neurčí lhůtu delší.“.

48. Za § 100 se vkládá nový § 100a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 57 a 58 zní:

35. V § 86 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen na
písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí
sociálně-právní ochrany týkající se osoby, které byla
rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí57). Poskytovatel sociálních služeb je povinen vždy sdělit, zda
s osobou uzavřel smlouvu o poskytování sociální
služby, dobu platnosti smlouvy, datum ukončení poskytování sociální služby, popřípadě výpovědní důvod,
pokud byla smlouva vypovězena, a zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.

„(3) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky
Úřadu práce zaměstnanci státu zařazenému do krajské
pobočky Úřadu práce, který vykonává inspekci poskytování sociálních služeb, oprávnění k přístupu k údajům
vedeným v registru podle § 85 odst. 5 věty první.“.
36. V § 88 písm. a) se slovo „cílech,“ zrušuje.
37. V § 88 se na konci textu písmene f) doplňují
slova „a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů“.
38. V § 88 písm. j) se za slova „ústavní výchova“
vkládají slova „ , výchovné opatření“.
39. V § 89 se odstavec 7 zrušuje.
40. V § 91 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , včetně způsobu vyúčtování“.
41. V § 91 odst. 6 se za slova „v zařízení sociálních
služeb“ vkládají slova „nebo ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče podle § 52“.
42. V § 93 písm. a) se slovo „příslušnou“ nahrazuje slovem „příslušným“.
43. V § 96 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , včetně činností sociální práce v oblasti sociálních služeb“.
44. V § 98 se odstavce 1, 4 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 2, 3, 5, 7 a 8 se označují jako odstavce 1 až 5.
45. V § 98 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Provádí-li se inspekce u poskytovatele sociálních služeb, vůči němuž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo
zakladatele, nelze do inspekčního týmu zařadit zaměstnance tohoto kraje.“.
46. V § 98 odst. 4 větě druhé se slova „ ; tento

„§ 100a
Sdělování údajů orgánu
sociálně-právní ochrany dětí

(2) Poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pro rodiny s dětmi nebo pro děti sociální službu
uvedenou v § 37 odst. 3, § 48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62,
65 nebo § 69, je povinen, pokud nejde o případ uvedený v odstavci 1 nebo neposkytuje-li sociální službu
anonymně, na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu
sociálně-právní ochrany dětí
a) zda osobě uvedené v žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje nebo poskytoval
sociální službu,
b) druh a formu poskytované sociální služby a dobu
poskytování a
c) zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.
Poskytovatel sociálních služeb má povinnost podle
věty první jen v těch případech, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí v žádosti současně uvede, že situaci dítěte a jeho rodiny vyhodnotil podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí58) tak, že se jedná o dítě, na
něž se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje.
57

) § 12 a 13 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

58

) § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
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49. V § 101 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
50. V § 101 odst. 7 se slova „odstavců 1 až 7“
nahrazují slovy „odstavců 1 až 6“ a slova „31. prosince
2013“ se nahrazují slovy „31. prosince 2014“.
51. § 101a včetně poznámek pod čarou č. 37 a 37a
zní:
„§ 101a
(1) K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se
krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená
dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi
u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37).

něna na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na
služby sociální prevence a poradenství.
(5) Procentní podíl kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním
rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb
ministerstvo stanoví na základě podílu kraje na
a) celkové výši dotace požadované krajem podle odstavce 3 písm. d),
b) objemu vyplácených příspěvků a
c) kapacitách poskytovaných sociálních služeb; v případě sociálních služeb
1. podle § 37 až 43, 44, 65 až 67, 69 a 70 poskytovaných v terénní a ambulantní formě a sociálních služeb podle § 45, 46, 54 až 56, 59 až 62
a 64 poskytovaných v ambulantní formě jsou
kapacity dány údaji o personálním zabezpečení
v souladu s § 85 odst. 5,
2. podle § 44 poskytovaných v pobytové formě
a sociálních služeb podle § 47 až 51 jsou kapacity dány počtem registrovaných lůžek využívaných příjemci příspěvku,

(2) Kraj rozhoduje podle zvláštního právního
předpisu37a) a předpisů Evropské unie o veřejné podpoře o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné
zakázky na poskytování sociálních služeb.
(3) Kraj předkládá ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok. Žádost obsahuje
a) název kraje, identifikační číslo a číslo účtu, na
který bude dotace vyplacena,
b) popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle
odstavce 2,
c) seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením sociálních služeb, na které je dotace požadována v souladu s § 95 písm. g), a
d) požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový
rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na
následující 2 rozpočtové roky, který vyplývá ze
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
kraje.
Součástí žádosti je střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb kraje, který obsahuje ekonomickou analýzu
v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění.
(4) Výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním
objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním
rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb
pro příslušný rozpočtový rok. Dotace je účelově čle-
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3. podle § 52, 57, 58, 63, 64, 68 a 70 poskytovaných v pobytové formě jsou kapacity dány počtem registrovaných lůžek.
(6) Kraj předloží ministerstvu do 30. dubna příslušného rozpočtového roku průběžný přehled o čerpání dotace a do 15. února následujícího rozpočtového
roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný
rozpočtový rok.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro výplatu dotace,
formu a obsah žádosti podle odstavce 3 a lhůtu pro její
podání, obsah seznamu podle odstavce 3 písm. c)
a formu a obsah přehledu podle odstavce 6.
37

) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů.

37a

) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

52. V § 106 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Asistent sociální péče se dopustí přestupku
tím, že neuzavře písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci s osobou, jíž poskytuje pomoc, podle § 83
odst. 3.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
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53. V § 106 odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahrazují
slovy „odstavců 3 a 4“.
54. V § 107 odst. 2 písmeno l) zní:
„l) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle
§ 82 odst. 1,“.
55. V § 107 odst. 2 písm. m) se slova „§ 98
odst. 8“ nahrazují slovy „§ 98 odst. 5“.
56. V § 107 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem
údaje podle § 85 odst. 7.“.
57. V § 107 odst. 5 písm. a) se slova „písm. b)
a c)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a l)“.
58. V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „až o)“ nahrazují slovy „až k), m), o) a q)“.
59. V § 107 odst. 5 písm. d) se slova „odstavce 1
a“ zrušují.
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poskytovatel sociálních služeb, kterému krajský
úřad vydal rozhodnutí o registraci,
d) ministerstvo, jde-li o
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do ministerstva,
2. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i),
k), l), n) a q), kterého se dopustí poskytovatel
sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo
rozhodnutí o registraci.“.
62. V § 108 odstavec 6 zní:
„(6) Příjem z pokut uložených krajskou pobočkou Úřadu práce a ministerstvem je příjmem státního
rozpočtu, příjem z pokut uložených obecním úřadem
obce s rozšířenou působností je příjmem rozpočtu obce
a příjem z pokut uložených krajským úřadem je
příjmem rozpočtu kraje.“.
63. V § 111 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

60. V § 107 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) účast na konferencích.“.

„e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. n),

64. V § 111 odst. 3 se slova „vzdělávacích zařízení
a“ zrušují.

f) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.“.

65. V § 111 odst. 5 se za slova „8 hodin“ vkládá
slovo „ročně“ a slova „ , a která je vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem“ se zrušují.

61. V § 108 odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednávají
a) krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do krajské
pobočky Úřadu práce,
2. přestupek podle § 106 odst. 2 až 5,
3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. b)
až h), j), m ), o) a p) a podle § 107 odst. 4,
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li
o přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí
zaměstnanec obce,
c) krajský úřad, jde-li o
1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec kraje nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému krajský
úřad vydal rozhodnutí o registraci,
2. správní delikt podle § 107 odst. 1,
3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i),
k), l), n) a q) a § 107 odst. 3, kterého se dopustí

66. V § 111 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2
písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká
oboru činnosti sociálního pracovníka.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
67. V § 111 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem
konference.“.
68. V § 116 odst. 9 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„Ustanovení § 111 odst. 1 vět druhé až čtvrté a odst. 3
až 6 a 8 platí obdobně s tím, že program akce odborného charakteru podle § 111 odst. 6 se týká oboru činnosti pracovníka v sociálních službách.“.
69. V § 117a odst. 1 se slova „o akreditaci vzdělávacích zařízení a“ zrušují.
70. V § 117a se odstavec 3 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
71. V § 117a odst. 3 písmeno a) zní:
„a) oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního
právního předpisu47b) a přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci,“.
72. V § 117a odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.
73. § 117d a 117e znějí:
„§ 117d
(1) Ministerstvo kontroluje činnost vzdělávacích
zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů.
(2) Ministerstvo rozhodne o odejmutí akreditace,
jestliže akreditovaný vzdělávací program nesplňuje
podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena.
(3) Podle § 117c odst. 1 až 3 se postupuje i v případě rozhodování o odejmutí akreditace.
§ 117e
(1) Vzdělávací zařízení vede evidenci osvědčení
vydaných v rámci realizace akreditovaného vzdělávacího programu.
(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných vzdělávacích programů, dobu, na kterou
byla akreditace udělena, a seznam vzdělávacích zařízení, kterým byla akreditace vzdělávacího programu
odejmuta.“.
74. V § 119 odstavec 1 zní:
„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 101a
odst. 7.“.
75. V § 119 odst. 2 se za slova „§ 76 odst. 1,“
vkládají slova „§ 85 odst. 4,“.
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nému proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na
péči podle § 26 odst. 1 zákona č. 108/2006 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.
3. Řízení o registraci zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řízení o správním deliktu podle § 107 odst. 2
písm. l) zákona č. 108/2006 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.
5. Řízení o akreditaci vzdělávacích zařízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních
předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
6. Řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí
o akreditaci vzdělávacích zařízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle právních předpisů účinných
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
postupuje poprvé pro účely poskytnutí dotací v roce 2015.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů
Čl. III

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Podmínka bydliště na území České republiky
podle § 4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
pro nárok na příspěvek na péči vzniklý přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona prokazuje ode dne
1. ledna 2015.
2. Řízení o odvolání a řízení o rozkladu poda-

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.“.

Strana 3600

Sbírka zákonů č. 313 / 2013

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 přestupcích27).“.

Částka 118

rušení řízení podle věty první, třetí a čtvrté se nelze
odvolat; proti usnesení o přerušení řízení podle věty
druhé nelze podat rozklad.“.
11. § 34 zní:

Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„§ 34
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 pře-

(1) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým
nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje
její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob
s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 odst. 3.
(2) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má
osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při
dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna
samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.
Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém
zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen
v exteriéru.
(3) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má
osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti
nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického
spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se
rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém
zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti
v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se
značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav,
kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním
stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí
a v exteriéru má značné obtíže.
(4) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P)
má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo
úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického
spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav,
kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním
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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 písemném upozornění průkaz osoby se zdravotním postižením nepřiznán nebo může být
rozhodnuto o odnětí tohoto průkazu.“.
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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.“.
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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 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 poplatcích28). 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 posti-
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žením; 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
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postižením zahájená a pravomocně neskončená přede
dnem 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.

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/
/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona
č. 403/2012 Sb., se mění takto:

ČÁST TŘETÍ

1. V § 8 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova
„mimořádných výhod podle jiných právních předpisů9b)“ nahrazují slovy „průkazu osoby se zdravotním
postižením podle jiných právních předpisů9b)“.

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

Poznámka pod čarou č. 9b zní:
„9b) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro
účely příspěvku na mobilitu a“ nahrazují slovy „pohyblivosti a orientace“.
3. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a pro účely
řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/
/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/
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/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010
Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/
/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb.,
zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/
/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/
/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012
Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb.,
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/
/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb.,
zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/
/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013
Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb.,
zákona č. 232/2013 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a“ zrušují.
2. V příloze v položce 9 písmeno a) zní:
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„a) vydání průkazu osoby se zdravotním
postižením, včetně vydání tohoto
průkazu za nový z důvodu změn údajů
uvedených na průkaze

Kč 30“.

3. V příloze v položce 9 se doplňuje písmeno g),
které zní:
„g) vydání průkazu osoby se zdravotním
postižením náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo
odcizený, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak

Kč 200“.

4. V příloze v části I v položce 22 se písmeno l)
zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. VII
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009
Sb., zákona č. 292/2009, zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 463/
/2012 Sb., se mění takto:
1. V části osmnácté čl. XXVIII se body 39 a 50
zrušují.
2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1
písm. d) se slova „a čl. XXVIII bodů 39 a 50, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014,“ zrušují.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 50, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zeman v. r.
Rusnok v. r.
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