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Platné znění příslušné části zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST PRVNÍ 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

HLAVA V 

PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMÍ 

*** 

§ 35 

 

 (1) Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě 

písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. 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. 

  

 (2) Žádost podle odstavce 1, kromě náležitostí podání podle správního řádu, dále 

obsahuje označení praktického lékaře, který registruje žadatele o průkaz osoby se zdravotním 

postižením. 

  

 (3) Pro účely řízení o přiznání nároku na průkazu osoby se zdravotním postižením 

požádá krajská pobočka Úřadu práce příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o 

posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace podle § 34b odst. 1 žadatele o tento průkaz; při 

rozhodování o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vychází krajská pobočka 

Úřadu práce z tohoto posudku. 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. Pro účely 

vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle odstavce 6, u žadatelů, kterým 

na něj vznikl trvalý nárok podle odstavce 5, pouze z důvodu skončení doby jeho platnosti 

jako veřejné listiny podle odstavce 7, se posouzení okresní správy sociálního zabezpečení 

dle věty první nevyžaduje. 
  

 (4) Pro řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením dále platí obdobně 

ustanovení § 22 odst. 3 a § 24, 25 a § 26 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2. 

  

 (5) Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením vzniká nejdříve od počátku 

kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání. Nárok na průkaz osoby 

se zdravotním postižením trvá po dobu platnosti výsledku posouzení schopnosti pohyblivosti a 

orientace žadatele o průkaz; platnost tohoto výsledku posouzení může být časově omezena nebo 

je bez časového omezení. Doba trvání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením je 

součástí výroku rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Bez časového 

omezení se vydávají rozhodnutí v případech uvedených v příloze č. 4 prováděcího 

předpisux), a to v bodě 1 písm. b), v bodě 2 písm. a), b), c), d), e), j), k) a l) a v bodě 3 písm. 

a), b), c), d), e), j), k), l), m) a n). To nevylučuje vydání rozhodnutí bez časového omezení 

také u jiných zdravotních stavů uvedených v příloze č. 4 prováděcího předpisux). V 
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případech rozhodnutí bez časového omezení, vyzve krajská pobočka úřadu práce dva 

měsíce před skončením platnosti průkazu držitele průkazu k poskytnutí aktuální 

fotografie v předepsaném formátu a ke dni skončení platnosti dosavadního průkazu mu 

vydá průkaz nový. 

  

 (6) Krajská pobočka Úřadu práce vydá osobě průkaz osoby se zdravotním postižením 

po 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. 

  

 (7) Současně s vydáním průkazu osoby se zdravotním postižením podle odstavce 6 

krajská pobočka Úřadu práce určí dobu platnosti tohoto průkazu jako veřejné listiny. Doba 

platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny je nejvýše 5 let u osob 

do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku; tato doba nemůže být delší, než je 

doba, po kterou trvá nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle odstavce 5. 

Stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není 

dotčeno trvání nároku na tento průkaz podle odstavce 5. Doba platnosti průkazu se zaznamená 

do spisu. 

  

 (8) Povinnost mlčenlivosti a oprávnění zaměstnanců státu podle § 31 a povinnosti 

státních orgánů, obcí, krajů a jiných osob podle § 32 platí obdobně i pro údaje týkající se 

žadatelů o průkaz osoby se zdravotním postižením. 

 
_____________________ 
x) Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. 
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