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388

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011

o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek urče-
ných osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybo-
vého ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce
zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo
hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se po-

skytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, jsou
uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011

o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 366/2011
Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Zvýšení částky živobytí osoby
z důvodu dietního stravování

(K § 29 zákona)

(1) Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav po-
dle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje
zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje mě-
síčně

a) u diety nízkobílkovinné o 1 380 Kč,

b) u diety při dialýze o 1 000 Kč,

c) u diety nízkocholesterolové při
hypercholesterolemii nebo
hyperlipoproteinemii o 1 050 Kč,

d) u diety diabetické o 1 130 Kč,

e) u diety při onemocnění
fenylketonurií o 2 220 Kč,

f) u diety při onemocnění celiakií o 2 800 Kč,

g) u diety při osteoporóze, pokud
celotělová kostní densita poklesla
o více než o 25 %, tj. T-skóre
je horší než -2,5 o 1 090 Kč,

h) u diety při laktózové intoleranci o 1 070 Kč,

i) u diety v těhotenství a při kojení
do 1 roku věku dítěte o 1 100 Kč.

(2) Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více
typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí
osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet,
která je nejvyšší.

(3) Odborným lékařem příslušným k potvrzení
potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu

a) nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě speciali-
zovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství
nebo nefrologie,

b) při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnic-
kého zařízení, kde je osoba v dialyzačním pro-
gramu,

c) nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii ne-
bo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě
specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní
lékařství nebo endokrinologie,

d) diabetickou lékař poskytující osobě specializova-
nou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo
registrující praktický lékař, který má osobu s ohle-
dem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

e) při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující
osobě specializovanou ambulantní péči v oboru
vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí
a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou
ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie
a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro
děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto
diagnózu v dispenzární péči,

f) při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě
specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní
lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže
lékař poskytující osobě specializovanou ambu-
lantní péči v oboru dětská gastroenterologie a he-
patologie, nebo registrující praktický lékař pro děti
a dorost, který má osobu s ohledem na tuto dia-
gnózu v dispenzární péči,

g) při osteoporóze lékař poskytující osobě specializo-
vanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,
endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gy-
nekologie a porodnictví,

h) při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě
specializovanou ambulantní péči v oboru gastroen-
terologie,

i) v těhotenství lékař poskytující osobě specializova-
nou ambulantní péči v oboru gynekologie a porod-
nictví,

j) při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující
praktický lékař pro děti a dorost.
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§ 2

Náležitosti průkazu zaměstnance
oprávněného k vykonávání činností sociální práce

(K § 63 odst. 3 zákona)

Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověře-
ného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností jako sociálního pracovníka a za-
městnance státu zařazeného k výkonu práce v újezdním
úřadu jako sociálního pracovníka, kterým se prokazuje
při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností
sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměst-
nance,

b) fotografii zaměstnance,

c) označení „sociální pracovník“,

d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal,
otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměst-
nance,

e) dobu platnosti průkazu.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné
nouzi.

2. Vyhláška č. 626/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 77 odst. 1, § 78 odst. 12, § 81 odst. 5, § 119a odst. 8
a § 130 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 367/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky
č. 507/2005 Sb. a vyhlášky č. 452/2008 Sb., se mění
takto:

1. V nadpisu nad § 2 se slova „úřadem práce“ na-
hrazují slovy „Úřadem práce“.

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) § 104 zákoníku práce.“.

3. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 163 a 176 zákoníku práce.“.

4. V § 5 odst. 1 se slova „úřad práce“ nahrazují
slovy „Úřad práce“.

5. V nadpisu části druhé se slova „a chráněná pra-
covní dílna“ zrušují.

6. V nadpisu § 6 se slova „a pracovního místa
v chráněné pracovní dílně“ zrušují.

7. V § 6 se slova „a pracovního místa v chráněné
pracovní dílně“ zrušují.

8. V § 6 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Při projednávání žádosti o uzavření dohody
o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa
Úřad práce přihlíží k tomu, zda zaměstnavatel

a) neuzavřel v období 12 měsíců přede dnem podání
žádosti se zaměstnancem, který je osobou se zdra-
votním postižením, smlouvu, na jejímž základě by
mu byl tento zaměstnanec povinen poskytovat fi-
nanční prostředky v rozporu s dobrými mravy,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % za-
městnanců, kteří jsou osobami se zdravotním po-
stižením, na které může uplatnit nárok na příspě-
vek podle § 78 zákona, mzdu nebo plat bezhoto-
vostně převodem na účet vedený u peněžního
ústavu, nebo poštovní poukázkou,

c) v den podání žádosti zaměstnává nadpoloviční vět-
šinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravot-
ním postižením, na svém pracovišti,

d) přiděluje zaměstnancům, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, práci vhodnou z hlediska
pozitivních efektů na sociální integraci těchto
osob, nebo z hlediska poměru finančních pro-
středků vynaložených ze státního rozpočtu na za-
městnávání osob se zdravotním postižením a tržeb
získaných prodejem výrobků a služeb, které sou-
visí se zaměstnáváním těchto osob.

(3) Dohodu o zřízení nebo vymezení chráněného
pracovního místa lze uzavřít se zaměstnavatelem, který
splňuje kritéria podle odstavce 2 písm. a), b) a d), nebo
kritéria podle odstavce 2 písm. a) až c).“.

9. § 7 se zrušuje.

10. § 8 a 9 včetně nadpisu znějí:

„§ 8

Druhy provozních nákladů
chráněného pracovního místa

(1) Za provozní náklady chráněného pracovního
místa, na které lze zaměstnavateli podle § 76 zákona
poskytnout příspěvek, se považují

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního
roku, kterými jsou náklady na

1. vedení personální, mzdové nebo sociální agen-
dy zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravot-
ním postižením,

2. komunikaci se státními orgány a dalšími sub-
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jekty v souvislosti se zaměstnáváním osob se
zdravotním postižením,

3. nájemné za plochy pracovních, skladových
nebo manipulačních prostor spojených se za-
městnáváním osob se zdravotním postižením,

4. povinné revize zařízení, bez nichž nemohou
být osoby se zdravotním postižením zaměstná-
vány,

5. povinné revize objektu sloužícího k zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením, pokud je
objekt ve vlastnictví zaměstnavatele,

6. služby spojené s užíváním objektu, zejména re-
vize komínů, hromosvodů, elektroinstalace, je-
jichž cena je zahrnována do nájemného,

7. zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
nebo

8. vodné a stočné spojené se zaměstnáváním osob
se zdravotním postižením,

b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asi-
stentů, kterými jsou

1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pra-
covních asistentů v základním pracovněpráv-
ním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu od-
povídajícím počtu hodin odpracovaných pro-
vozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty
při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, nebo

2. náklady na zajištění pracovních asistentů v pří-
padě, že se nejedná o zaměstnance téhož za-
městnavatele,

c) náklady na dopravu v souvislosti se zaměstnává-
ním osob se zdravotním postižením, kterými jsou
náklady na

1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, na pracoviště a z praco-
viště, nebo

2. dopravu materiálu a hotových výrobků,

d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými
jsou náklady na

1. pořízení a ověření počítačového programového
vybavení pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením,

2. pořízení a přizpůsobení pomocných technolo-
gických zařízení používaných zaměstnanci,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením,

3. pořízení komunikačních a orientačních pomů-
cek,

4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světel-
ných nebo hlukových podmínek osobám se
zdravotním postižením, nebo

5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných
pro zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním, včetně nákladů na počítačové vybavení.

(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provoz-
ního zaměstnance a pracovního asistenta nepovažuje
zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje
příspěvek podle § 78 zákona, nebo zaměstnanec,
jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1
písm. a).

(3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1
i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel není plátcem
této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za pro-
vozní náklad chráněného pracovního místa.

§ 9

Druhy provozních nákladů chráněného pracovního
místa osoby samostatně výdělečně činné

(1) Za provozní náklady chráněného pracovního
místa osoby samostatně výdělečně činné, na které lze
podle § 76 zákona poskytnout příspěvek, se považují

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního ro-
ku, kterými jsou náklady na

1. nájemné za plochy pracovních, skladových
nebo manipulačních prostor, souvisejících s vý-
konem samostatné výdělečné činnosti, s výjim-
kou nájemného za prostory určené k bydlení,

2. povinné revize zařízení, bez nichž by osoba se
zdravotním postižením nemohla samostatnou
výdělečnou činnost vykonávat,

3. povinné revize objektu sloužícího k výkonu
samostatné výdělečné činnosti, pokud je objekt
ve vlastnictví osoby se zdravotním postižením
a není určen k bydlení,

4. služby spojené s užíváním objektu, zejména re-
vize komínů, hromosvodů, elektroinstalace, je-
jichž cena je zahrnována do nájemného, s výjim-
kou služeb za prostory určené k bydlení,

5. energie a palivo související s výkonem samo-
statné výdělečné činnosti, nebo
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6. vodné a stočné související s výkonem samo-
statné výdělečné činnosti,

b) náklady na dopravu, zejména materiálu a hotových
výrobků,

c) náklady na přizpůsobení provozovny sloužící
k výkonu samostatné výdělečné činnosti, a to ze-
jména náklady na

1. pořízení a ověření počítačového programového
vybavení,

2. přizpůsobení a pořízení pomocných technolo-
gických zařízení,

3. přizpůsobení hygienických, tepelných, světel-
ných nebo hlukových podmínek, nebo

4. výstavbu nebo rozšíření provozu, včetně ná-
kladů na počítačové vybavení.

(2) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1
i daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně
činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané
hodnoty za provozní náklad chráněného pracovního
místa osoby samostatně výdělečně činné.“.

11. V § 10 se věta první nahrazuje větou „Příspě-
vek podle § 76 zákona se poskytuje zálohově čtvrtletně
nebo v jiném dohodnutém období10).“.

12. Nadpis části třetí zní:

„PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
NA CHRÁNĚNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ

(K § 78 odst. 12 zákona)“.

13. Nadpis § 11 zní:

„Výpočet průměrného čtvrtletního přepočteného
počtu zaměstnanců a zaměstnanců,

kteří jsou osobami se zdravotním postižením“.

14. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) § 79 zákoníku práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.“.

15. V § 12 se slova „těžším zdravotním postiže-
ním“ nahrazují slovy „těžším zdravotním postiže-
ním9)“.

16. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 14a

Druhy dalších nákladů,
o které lze zvýšit příspěvek na podporu

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

(1) Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek
podle § 78 odst. 3 zákona, se považují

a) zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního
roku, kterými jsou náklady na

1. vedení personální, mzdové nebo sociální
agendy zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením,

2. komunikaci se státními orgány a dalšími sub-
jekty v souvislosti se zaměstnáváním osob se
zdravotním postižením,

3. nájemné za plochy pracovních, skladových
nebo manipulačních prostor spojených se za-
městnáváním osob se zdravotním postižením,

4. povinné revize zařízení, bez nichž nemohou
být osoby se zdravotním postižením zaměstná-
vány,

5. povinné revize objektu sloužícího k zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením, pokud je
objekt ve vlastnictví zaměstnavatele,

6. služby spojené s užíváním objektu, zejména re-
vize komínů, hromosvodů, elektroinstalace, je-
jichž cena je zahrnována do nájemného,

7. zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
nebo

8. vodné a stočné spojené se zaměstnáváním osob
se zdravotním postižením,

b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asi-
stentů, kterými jsou

1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pra-
covních asistentů v základním pracovněpráv-
ním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu od-
povídajícím počtu hodin odpracovaných pro-
vozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty
při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, nebo

2. náklady na zajištění pracovních asistentů v pří-
padě, že se nejedná o zaměstnance téhož za-
městnavatele,

c) náklady na dopravu spojené se zaměstnáváním
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osob se zdravotním postižením, kterými jsou ná-
klady na

1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, na pracoviště a z praco-
viště, nebo

2. dopravu materiálu a hotových výrobků,

d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými
jsou náklady na

1. pořízení a ověření počítačového programového
vybavení pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením,

2. přizpůsobení a pořízení pomocných technolo-
gických zařízení používaných zaměstnanci,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením,

3. pořízení komunikačních a orientačních pomů-
cek,

4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světel-
ných nebo hlukových podmínek osobám se
zdravotním postižením, nebo

5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných
pro zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním, včetně nákladů na počítačové vybavení.

(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provoz-
ního zaměstnance a pracovního asistenta nepovažu-
je zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje
příspěvek podle § 78 zákona, nebo zaměstnanec, je-
hož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1
písm. a).

(3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1
i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel není plátcem
této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za pro-
vozní náklad chráněného pracovního místa.“.

17. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) V případě, že počet osob se zdravotním po-
stižením vypočtený podle odstavce 1 je větší než prů-
měrný přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří
jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za
kalendářní čtvrtletí, může si zaměstnavatel do plnění
povinného podílu za sledovaný kalendářní rok zapo-
čítat osoby se zdravotním postižením jen v počtu, který
byl v jednotlivých kalendářních čtvrtletích potvrzen
jako nejvyšší; při zjišťování tohoto počtu postupuje do-
davatel podle § 11. Kalendářním čtvrtletím pro tyto
účely je kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému
plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání za-
kázek.“.

18. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

„§ 18a

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně
činné podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona mohou do
celkové výše stanovené v § 81 odst. 3 zákona započítá-
vat cenu bez daně z přidané hodnoty, a to za výrobky
a služby poskytnuté v daném kalendářním roce, nebo
za zadané zakázky splněné v daném kalendářním
roce.“.

19. V nadpisu § 23 se slova „úřadem práce“ na-
hrazují slovy „Úřadem práce“.

20. V § 31 se za číslo „30“ vkládají slova „a podle
§ 114 zákona“.

21. Za § 31 se vkládá nová část sedmá, která včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

„ČÁST SEDMÁ

SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

(K § 119a odst. 8 zákona)

§ 31a

(1) Informace o průběhu zprostředkování zaměst-
nání a o spolupráci uchazeče o zaměstnání s agenturou
práce poskytuje agentura práce krajské pobočce Úřadu
práce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Příspěvek na sdílené zprostředkování zaměst-
nání za každého uchazeče o zaměstnání, kterému agen-
tura práce zprostředkovává zaměstnání na základě do-
hody s Úřadem práce, je splatný do 30 kalendářních
dnů ode dne uzavření dohody podle § 119a zákona.

(3) Příspěvek za umístění uchazeče o zaměstnání
do pracovního poměru na dobu neurčitou je splatný do
30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního po-
měru uchazeče o zaměstnání.

(4) Příspěvek za setrvání umístěného uchazeče
o zaměstnání v pracovním poměru na dobu neurčitou
po dobu nejméně 6 měsíců je splatný do 30 kalendář-
ních dnů ode dne, kdy agentura práce tuto skutečnost
oznámila krajské pobočce Úřadu práce.

(5) Příspěvky se poskytují bezhotovostně převo-
dem na účet agentury práce.

§ 31b

Pro účely sdíleného zprostředkování zaměstnání
se výběr agentury práce vykoná v zadávacím řízení po-
dle zvláštního právního předpisu14).
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14) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části
osmá a devátá.

22. V § 32 písm. h) se slova „Ministerstva práce
a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

23. V příloze k vyhlášce č. 518/2004 Sb. se v nad-
pisu slova „úřadech práce a zaměstnanců v Ministerstvu
práce a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Úřadu práce
a krajských pobočkách Úřadu práce“.

24. V příloze k vyhlášce č. 518/2004 Sb. se na
přední straně služebního průkazu slova „razítko
MPSV“ nahrazují slovy „razítko Úřadu práce ČR“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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391

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/
/2009 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb.,
vyhlášky č. 239/2009 Sb. a vyhlášky č. 162/2010 Sb.,
se mění takto:

1. Nadpis části první zní: „ZPŮSOB HODNO-
CENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽI-
VOTNÍ POTŘEBY“.

2. § 1 a 2 znějí:

„§ 1

(1) Schopnost osoby zvládat základní životní po-
třeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí
podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní
potřeby vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Schopnost osoby zvládat základní životní po-
třeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí
v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk
fyzické osoby.

(3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat zá-
kladní životní potřeby se hodnotí

a) tělesné struktury a

b) tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, obě-
hové, dechové, hematologické, imunologické,
endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučo-
vací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné
motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže,

a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních
schopností.

(4) Za neschopnost zvládání základní životní po-
třeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schop-
ností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy

těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů
a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostup-
ných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby
nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo
s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout
životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschop-
nost zvládání základní životní potřeby se považuje
rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem
poskytujícím specializované zdravotnické služby ne-
umožňuje provádění základní životní potřeby v přijatel-
ném standardu.

§ 2

(1) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat zá-
kladní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah du-
ševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních
schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základ-
ní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopna roz-
poznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí zá-
kladní životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje
funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci
na zdravotní postižení.

(2) U osob, u nichž průběžně dochází ke zhoršo-
vání a zlepšování zdravotního stavu, trvá sledované ob-
dobí rozhodné pro posouzení závislosti zpravidla jeden
rok; funkční schopnost zvládat základní životní po-
třebu se v takovém případě stanoví tak, aby odpovídala
převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném ob-
dobí.“.

3. Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2c, které znějí:

„§ 2a

Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu
z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní ži-
votní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce,
není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez
ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu.
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§ 2b

Pokud osoba do 18 let věku nemá z důvodu níz-
kého věku a tomu odpovídajícímu stupni biopsycho-
sociálního vývoje ještě vyvinutou schopnost zvládat ně-
kterou ze základních životních potřeb nebo některou
aktivitu, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vy-
hlášce, není pro účely posuzování stupně závislosti po-
važována za osobu, která je neschopna základní životní
potřebu zvládat. To neplatí, pokud osoba z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při zvlá-
dání základní životní potřeby nebo některé aktivity,
které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, vy-
žaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické oso-
by.

§ 2c

Při hodnocení základních životních potřeb pro
účely stanovení stupně závislosti se základní životní
potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je osoba z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat, sčítají.“.

4. V § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 2,
§ 9 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a),
§ 12 odst. 2 písm. a), § 22 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 23
odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. c) se částka „100 Kč“ na-
hrazuje částkou „120 Kč“.

5. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 10 odst. 2
písm. b) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 12
odst. 2 písm. b) bodě 1, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 1,
§ 14 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 15 odst. 2 písm. b) bo-
dě 1, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 17 odst. 2 písm. a)
bodě 1, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 22 odst. 2
písm. a) bodě 1, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 32
odst. 2 bodě 1, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 1 a § 35
odst. 2 písm. b) bodě 1 se částka „150 Kč“ nahrazuje
částkou „160 Kč“.

6. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „20 Kč“ nahra-
zuje částkou „25 Kč“.

7. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „100 Kč“ na-
hrazuje částkou „110 Kč“.

8. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka „50 Kč“ nahra-
zuje částkou „60 Kč“.

9. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a),
§ 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2
písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a)
a § 35 odst. 2 písm. a) se částka „180 Kč“ nahrazuje
částkou „200 Kč“.

10. V § 17 odst. 2 písm. c) se částka „100 Kč“ na-
hrazuje částkou „120 Kč“ a slova „písm. c), e) a g)“ se
nahrazují slovy „písm. c) až g)“.

11. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 2 se částka „70 Kč“
nahrazuje částkou „90 Kč“ a částka „40 Kč“ se nahra-
zuje částkou „60 Kč“.

12. V § 29 odst. 2 písm. a) a § 33 odst. 2 písm. b)
se částka „150 Kč“ nahrazuje částkou „170 Kč“.

13. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

14. Část šestá včetně nadpisu zní:

„ČÁST ŠESTÁ

NÁLEŽITOSTI PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE
OBCE A ZAMĚSTNANCE KRAJE

OPRÁVNĚNÉHO K VÝKONU ČINNOSTÍ
SOCIÁLNÍ PRÁCE

§ 39

Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního
úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pra-
covník a zaměstnance kraje zařazeného do krajského
úřadu jako sociální pracovník, kterým se prokazuje
při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností
sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměst-
nance,

c) fotografii zaměstnance,

d) označení „sociální pracovník“,

d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal,
otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměst-
nance,

e) dobu platnosti průkazu.“.
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15. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

a) Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání
a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastáv-
kami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra
směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b) Orientace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a roze-
znávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orien-
tovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se
a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným zá-
kladním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke
konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat
stanovený dietní režim.

e) Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení
a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením
v souvislosti s denním režimem.

f) Tělesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické
zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní
hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat
WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

h) Péče o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat
stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné
léky, pomůcky.

i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do
vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí
jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) Péče o domácnost:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi
v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup,
ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat
topení a udržovat pořádek.“.
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16. V příloze č. 2 bodech 1 až 15 se sloupec „Zá-
sadní“ zrušuje.

17. Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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392

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání
v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělo-
vání licencí pro podnikání v energetických odvětvích,
ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. a vyhlášky č. 358/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova „zrušení licence“ vkládají slova
„a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání udě-
leného v jiném členském státě Evropské unie“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Vzory žádostí o udělení licence pro podni-
kání v energetických odvětvích jsou uvedeny v přílo-
hách č. 1 až 22 k této vyhlášce.“.

3. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Vzory žádostí o uznání oprávnění k podni-
kání uděleného v jiném členském státě Evropské unie
jsou uvedeny v přílohách č. 24 a 25 k této vyhlášce.“.

4. V § 4 písm. a) se za slova „dodatek žadatele“
vkládají slova „o udělení licence pro podnikání v ener-
getických odvětvích (dále jen „žadatel“)“.

5. V § 5 písm. a) se slovo „podzemního“ zrušuje.

6. V § 5 písm. c) a e) se slovo „podzemním“ zru-
šuje.

7. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5
zní:

„§ 9

Technické předpoklady

(1) Žadatel prokazuje splnění technických před-
pokladů energetického zařízení dokladem osvědčujícím
bezpečnost energetického zařízení, kterým je

a) u energetických zařízení nově uváděných do pro-

vozu zpráva o výchozí revizi energetického zaří-
zení, pokud jiný právní předpis ukládá povinnost
nebo technická norma stanoví provedení výchozí
revize před uvedením do provozu,

b) u již provozovaných energetických zařízení zprá-
va o výchozí revizi, pokud nevznikla povinnost
provést pravidelnou nebo provozní revizi energe-
tického zařízení, jinak zpráva o pravidelné nebo
provozní revizi energetického zařízení, doklad
o provedené zkoušce energetického zařízení, po-
kud jiný právní předpis nebo technická norma
ukládá povinnost provedení revize energetického
zařízení nebo zkoušek energetického zařízení,

c) v případě nízkotlaké kotelny zápis o odborné pro-
hlídce kotelny.

(2) Doklad osvědčující bezpečnost energetického
zařízení je možné nahradit znaleckým posudkem
osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení.

(3) Doklady prokazující provedení revize, od-
borné prohlídky nebo zkoušky podle odstavce 1 nebo
znalecký posudek podle odstavce 2 nesmějí být ke dni,
ke kterému jsou předkládány Energetickému regulač-
nímu úřadu, starší 6 měsíců, pokud zvláštní právní
předpis nebo technická norma nestanoví pro jejich pro-
vedení jinou lhůtu.

(4) Žadatel prokazuje splnění technických před-
pokladů dále

a) rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami, po-
kud je podle vodního zákona povolení k nakládání
s vodami podmínkou k provozování energetic-
kého zařízení,

b) u činností přenosu elektřiny nebo přepravy plynu

1. soupisem zařízení přenosové nebo přepravní
soustavy; žadatel uvede technické údaje o pře-
dávacích nebo odběrných místech mezi přeno-
sovou nebo přepravní soustavou a ostatními za-
řízeními elektrizační nebo plynárenské sousta-
vy, délky vedení zařízení přenosové nebo pře-
pravní soustavy a zákresy těchto vedení do ka-
tastrální mapy,
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2. údaji o propojení přenosové nebo přepravní
soustavy se soustavami provozovanými ve stá-
tech sousedících s Českou republikou a údaji
o připojení přenosové nebo přepravní soustavy
k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním
soustavám nebo zásobníkům plynu; žadatel
uvede názvy obcí, případně jejich části, a názvy
a číselné kódy katastrálních území, v nichž se
nacházejí místa připojení nebo propojení pře-
nosové nebo přepravní soustavy.

(5) Je-li energetické zařízení stavbou podle staveb-
ního zákona5), prokazuje žadatel splnění technických
předpokladů energetického zařízení dále

a) u předčasně užívaného energetického zařízení po-
volením stavebního úřadu k předčasnému užívání
stavby před jeho úplným dokončením,

b) u energetického zařízení ve zkušebním provozu

1. stavebním povolením, pokud provedení zku-
šebního provozu uložil stavební úřad ve staveb-
ním povolení,

2. rozhodnutím stavebního úřadu, podle kterého
lze kolaudační souhlas vydat jen po provedení
zkušebního provozu,

c) u ostatních energetických zařízení nově uváděných
do provozu

1. územním rozhodnutím, pokud v něm stavební
úřad stanovil, že k provedení stavby nebo za-
řízení nebude vyžadovat ohlášení anebo sta-
vební povolení,

2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu
nebo zařízení, které nevyžadují stavební povo-
lení ani ohlášení,

3. oznámením záměru započít s užíváním stavby
stavebnímu úřadu a současně prohlášením ža-

datele, že stavební úřad užívání stavby nezaká-
zal,

4. kolaudačním souhlasem,

d) u již provozovaného energetického zařízení

1. územním rozhodnutím, pokud v něm stavební
úřad stanovil, že k provedení stavby nebo za-
řízení nebude vyžadovat ohlášení anebo sta-
vební povolení,

2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu
nebo zařízení, které nevyžadují stavební povo-
lení ani ohlášení,

3. oznámením záměru započít s užíváním stavby
stavebnímu úřadu a současně prohlášením ža-
datele, že stavební úřad užívání stavby nezaká-
zal,

4. kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním
souhlasem uděleným podle stavebního záko-
na5), popřípadě dokumentací skutečného pro-
vedení stavby nebo zjednodušenou dokumen-
tací.

(6) Jedná-li se o energetické zařízení, které již bylo
využíváno pro podnikání v energetických odvětvích na
základě rozhodnutí o udělení licence podle energetic-
kého zákona, může žadatel prokázat splnění technic-
kých předpokladů podle odstavce 5 i jiným věrohod-
ným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro
užívání nebo provozování stavby podle stavebního zá-
kona5).

5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.“.

8. Doplňují se přílohy č. 24 a 25, které znějí:

Sbírka zákonů č. 392 / 2011Strana 5038 Částka 136



„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.
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Příloha č. 25 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti podané před účinností této vyhlášky se
posuzují podle vyhlášky č. 426/2005 Sb., ve znění účin-
ném do nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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