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Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

I. Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST PRVNÍ 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

*** 
 

§ 9 

 

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku 

 

 (1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného 

nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení 

s postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedeným v příloze 

tohoto zákona, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

  

 (2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového 

vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

  

 (3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 

rok. 

  

 (4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání 

jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. 

  

 (5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že 

  

a) osoba je starší 

1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního 

zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo 

na úpravu bytu, 

2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo 

3. 1 roku v ostatních případech, 

  

b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního 

uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s 

okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a 

předmětům, které osoba využívá, 

  

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém 

sociálním prostředí. 
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 (6) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je 

rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna 

řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky 

opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. 

  

 (7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, 

šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž 

podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho 

provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas 

vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. 

  

 (8) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je 

zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je 

osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na 

pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo 

zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. 

  

 (9) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je 

zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

  

 (10) Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě 

vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší 

ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku 

poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě6). Příspěvek na 

zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, 

jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí 

příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, 

schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení 

splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce 

alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny. 

  

 (11) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového 

vozidla, se opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 5 a 6 nejdříve 

po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o 

tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, 

popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto. 

  

 (12) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se 

poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, 

která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v 

mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud není 

právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle však po 

dobu 2 let ode dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího 

psa, které musí splňovat. 

  

 (13) Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním 

postižením uvedeným v příloze tohoto zákona s těžkou vadou nosného nebo pohybového 

ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s 
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těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví 

prováděcí právní předpis. 

  

 (14) Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v 

seznamu podle odstavce 13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska 

využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 

13. 

 

§ 10 

 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

 (1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek na 

zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně 

posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima 

společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9). Z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní 

pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem 

osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty 

první. 

  

 (2) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast 

osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 

000 Kč. 

  

 (3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se 

stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní 

pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou 

příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé 

zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400 000500 000 Kč. 

  

 (4) Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle odstavce 3, 

krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu 

osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním 

minimu9) určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč. 

  

 (5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového 

vozidla činí: 

  

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven 

osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně 

posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek 

poskytován nezletilé osobě, 

  

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 

devítinásobku této částky, 
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c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 

desetinásobku této částky, 

  

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 

jedenáctinásobku této částky, 

  

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 

dvanáctinásobku této částky, 

  

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 

dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a). 

  

 (6) Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních 

měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této 

době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé 

zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v 

tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. 

 

*** 
 

Příloha 

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy 

vylučující jeho přiznání 

 

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

 1. Za Těžkáou vadau nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje: 

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, 

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého 

ochrnutí, 

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a 

v bérci a výše, 

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo 

těžkého ochrnutí, 

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení 

hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí, 

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů 

dolních končetin, 

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků 

pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom 

rozumí trup, pánev, končetina, 

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška 

postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm, 

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v 

kyčelním kloubu, 

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny, 
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k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin, 

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování. 

 

 2. Za Těžké zrakové postižení, za které se považuje: 

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po 

zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - 

světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez 

omezení zrakové ostrosti, 

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - 

lepší než 1/60 (0,02), 

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na 

druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení 

zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace. 

 

 3. Za Těžké sluchové postižení, za které se považuje: 

a) oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším 

sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové 

neuroprotézy, 

b) oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, 

zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk 

mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání 

kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy, 

c) těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu 

oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta 

slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké 

slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 

(0,05) - lepší než 1/60 (0,02). 

 

 4. Těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, za které 

se považuje: 

a) obliterace tepen dolních končetin ve stadiu Fontain III a IV (klidové bolesti, trofické 

efekty) na jedné nebo obou končetinách, 

b) mízní edém se ztrátou (omezením) motorické funkce. 

 

 5. Těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění 

srdce, za které se považuje: 

a) dysfunkce jedné nebo obou srdečních komor ve stadiu funkční klasifikace NYHA IIIb 

a IV,  

b) výskyt závažných komplikací po transplantaci srdce vedoucí k funkčnímu omezení 

v rozsahu uvedeném pod písm. a). 

 

 6. Objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí, za které se považuje: 

a) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zvlášť těžké funkční postižení ve stádiu 

IV FEV1/FVC < 0,70, FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 < 50% náležitých 

hodnot + chronické respirační selhání, 

b) astma, obtížně léčitelné astma (OLA), přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší 

diagnostická kritéria, FEV1 < 50% náležitých hodnot, nutnost ústavní péče v nemocnici 

nebo odborném léčebném ústavu, 
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c) zaprášení plic (pneumokoniózy), pneumokonióza uhlokopů, azbestóza se středně 

těžkou nebo těžkou poruchou plicních funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi, 

s plicní hypertenzí, cor pulmonale. 

d) stavy po transplantaci plic mající za následek selhávání transplantovaného orgánu. 

 

 47. Za Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na 

pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují: 

a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l), 

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace. 

  

II. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace) 

  

a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením 

rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových 

látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky, 

  

b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi, 

  

c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k 

vodicímu psovi. 
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II. Platné znění části zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, s vyznačením navrhované změny 

 

*** 

ČÁST DRUHÁ 

 

Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení 

§ 8 

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti 

 

 (1) Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost 

fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby 

se zdravotním postižením podle jiných právních předpisů9b) při zjišťovacích a kontrolních 

lékařských prohlídkách. Za tím účelem posuzují  

  

a) invaliditu a změnu stupně invalidity,  

  

b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto 

zdravotního stavu výdělečnou činnost,  

  

c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,  

  

d) zrušeno  

  

e) schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním 

postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s postižením 

charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle zvláštního právního 

předpisux)těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým 

postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální 

retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,  

  

f) zrušeno  

  

g) stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.  

  

 (2) Okresní správa sociálního zabezpečení provede zjišťovací lékařskou prohlídku na 

základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán.  

  

 (3) Okresní správa sociálního zabezpečení provede kontrolní lékařskou prohlídku  
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a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního zabezpečení na 

základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,  

  

b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské 

prohlídky,  

  

c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti 

provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku; v těchto 

případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán o 

výsledku posouzení,  

  

d) z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně 

pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; v těchto 

případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci v hmotné 

nouzi o výsledku posouzení,  

  

e) z podnětu Úřadu práce České republiky, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická osoba je 

osobou se zdravotním postižením; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení 

povinna informovat Úřad práce České republiky o výsledku posouzení, nebo  

  

f) z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání invalidního 

důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je osobou se 

zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti,  

  

g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna 

informovat ministerstvo o výsledku posouzení.  

  

 (4) Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 může plnit pouze 

lékař.  

  

 (5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení k posuzování zdravotního 

stavu podle odstavce 1 se řídí  

  

a) místem trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, popřípadě místem pobytu 

na území České republiky podle druhu pobytu cizince; nemá-li fyzická osoba takový pobyt na 

území České republiky, řídí se místní příslušnost místem, kde se na území České republiky 

obvykle zdržuje, nebo  

  

b) sídlem věznice, popřípadě vazební věznice (dále jen "věznice"), je-li fyzická osoba ve 

výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby.  

  

 (6) Na žádost fyzické osoby, jejíž zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím 

souhlasem může okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle odstavce 5 požádat o 

posouzení této osoby okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu je tato 

osoba zaměstnána nebo se v něm dlouhodobě zdržuje, popřípadě je hospitalizována ve 

zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jsou jí poskytovány pobytové sociální služby v 

zařízení sociálních služeb nebo je jí poskytováno vzdělávání pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením9c), anebo okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním 

obvodu se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje 
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zdravotní služby, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje vzhledem k charakteru 

nemoci posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb.  

  

 (7) Okresní správy sociálního zabezpečení podávají posudky o tom, zda zdravotní stav 

osob, jejichž důchodové pojištění provádějí orgány uvedené v § 9, odůvodňuje poskytnutí 

dávky důchodového pojištění anebo dávky nebo služby sociální péče.  

  

 (8) Při posuzování podle odstavce 1 vychází okresní správa sociálního zabezpečení 

zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě výsledků funkčních vyšetření a výsledků 

vlastního vyšetření lékaře, který plní úkoly okresní správy sociálního zabezpečení podle 

odstavce 1, a z podkladů stanovených jinými právními předpisy9d). Při posuzování podle 

odstavce 1 lze vycházet také z podkladů vypracovaných lékařem určeným Českou správou 

sociálního zabezpečení.  

  

 (9) Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje invaliditu a dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu 

výdělečnou činnost pro účely řízení o námitkách (§ 88). Česká správa sociálního zabezpečení 

posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího řízení. Rozhoduje-

li o důchodu orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1, vydává Česká správa 

sociálního zabezpečení posudky podle věty první na základě žádosti tohoto orgánu. Úkoly 

České správy sociálního zabezpečení podle věty první a druhé může plnit pouze lékař. Z 

posuzování podle věty první je vyloučen lékař, který tutéž věc posuzoval nebo pro takové 

posouzení vypracoval podklad pro účely rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni řízení.  

  

 (10) Okresní správa sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení 

předá nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1 písm. a) nebo 

podle odstavce 9 věty první; náležitosti tohoto posudku stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 (11) Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem podle odstavců 1 až 

9 se vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. 

Tento informační systém je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 
_____________________ 
x) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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