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Anotace 

  

 Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení občanů se 

zdravotním postižením .  

Obecná část práce se soustředí na vymezení základních pojmů, popis 

vývoje ochrany práv zdravotně postižených a uvádí nejdůležitější akce, 

organizace, jejich dokumenty  a programy. 

Zvláštní část analyzuje jednotlivé právní instituty, práva a povinnosti 

občanů se zdravotním postižením v České republice.  

V závěru se práce pokouší  postihnout nové trendy v přístupu ke 

zdravotně postiženým, zhodnotit úroveň legislativy v oblasti zabezpečení 

občanů se zdravotním postižením  v České republice a její aplikace v praxi 

a navrhnout možná řešení de lege ferenda.   

Cílem práce je vymezit pojem zdravotního postižení, nastínit vývoj 

ochrany práv zdravotně postižených, podrobně analyzovat platnou českou 

právní úpravu, provést srovnání s právní úpravou jiných států, zhodnotit 

úroveň legislativy v oblasti zabezpečení občanů se zdravotním postižením 

u nás a její aplikace v praxi, případně navrhnout možná řešení de lege 

ferenda. 
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Úvod 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem řadu let pracoval v oblasti služeb 

poskytovaných osobám se zdravotním postižením a že sám patřím mezi těžce zdravotně 

postižené občany, nebyla volba tématu mé diplomové práce nijak obtížná. Problematika 

osob se zdravotním postižením ve všech jejích souvislostech mne provází prakticky celý 

život. Jako většina občanů se zdravotním postižením jsem rovněž příjemcem řady dávek 

a služeb sociálního zabezpečení a jsem nucen této oblasti věnovat dlouhodobě zvýšenou 

pozornost. Mohu tedy říci, že oblast „Zabezpečení občanů se zdravotním postižením“ 

jako jeden z aspektů problematiky osob se zdravotním postižením obecně, se mě 

poměrně úzce dotýká.  

Osoby s různou mírou a druhem zdravotního postižení dnes tvoří více než 10% 

populace nejen u nás, ale i v evropském a celosvětovém průměru a tento podíl se stále 

zvyšuje. Příčiny tohoto růstu se v jednotlivých zemích světa obvykle liší, a to zejména 

v závislosti na jejich hospodářské, sociální a kulturní vyspělosti. Osoby se zdravotním 

postižením tvoří napříč jednotlivými zeměmi světa početnou skupinu obyvatel, která je 

v důsledku existence „zdravotního postižení“ jako jedné z nejzávažnějších sociálních 

událostí svého druhu ve společnosti orientované především na výkon značně 

znevýhodněna při realizaci svých základních lidských práv, zejména práv 

hospodářských, sociálních a kulturních. K určité míře a formě diskriminace osob se 

zdravotním postižením dochází ve všech zemích světa, vyspělé země nevyjímaje. 

Znevýhodnění osob se zdravotním postižením se přitom pravidelně dotýká těch 

nejzávažnějších oblastí života člověka . 

Problém postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti a jejich 

sociálního vyloučení je v posledních desetiletích reflektován na mezinárodní i národní 

úrovni. Na mezinárodní úrovni byla na půdě jednotlivých mezinárodních organizací ale 

i mimo ně přijata řada dokumentů zaměřených na ochranu osob se zdravotním 

postižením před diskriminací. Na národní úrovni pak jednotlivé státy hledají v rámci 

svých sociálních politik řešení, přijímají opatření a vytvářejí nástroje k odstranění 

tohoto negativního jevu. Osobám se zdravotním postižením je tedy poskytována 

ochrana. Nedílnou součástí této ochrany jsou i systémy sociálního zabezpečení (sociální 

ochrany). Hlavním úkolem těchto systémů je především zajištění realizace základních 
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lidských práv na sociálně přijatelné úrovni. Systémy sociálního zabezpečení pak 

zpravidla nabízejí spíše pasivní sociální jistoty.  Nejinak je tomu i v České republice.  

V České republice jsou osoby se zdravotním postižením příjemci dávek a služeb 

prakticky ze všech subsystémů sociálního zabezpečení. Z důvodu omezeného rozsahu 

však bude v této práci věnována pozornost zejména těm subsystémům sociálního 

zabezpečení, v nichž je určitá míra, druh či funkční dopad zdravotního postižení 

základní podmínkou nároku na dávky či služby poskytované z tohoto systému. 

Subsystémy sociálního zabezpečení, v nichž je určitá míra, druh či funkční dopad 

zdravotního postižení spíše přistupujícím, kvalifikačním znakem, majícím vliv více na 

výši či dobu výplaty dávky než na samotný nárok, budou zmíněny spíše okrajově.  

Tato práce se skládá z Úvodu, Obecné části, Zvláštní části a Závěru. Obecná část 

a Zvláštní část se pak dále člení na kapitoly a podkapitoly. Obecná část se ve třech 

kapitolách pokouší určit okruh osob se zdravotním postižením a popsat jejich postavení 

ve společnosti, vymezit pojem „zdravotní postižení“ a nastínit vývoj přístupu k ochraně 

práv těchto osob.  Zvláštní část se pak ve čtyřech kapitolách věnuje vybraným 

subsystémům sociálního zabezpečení v České republice a dávkám a službám 

poskytovaným z těchto systémů osobám se zdravotním postižením. Závěr této práce je 

věnován zhodnocení platné legislativy na úseku sociálního zabezpečení osob se 

zdravotním postižením a návrhům některých řešení de lege ferenda.  

Není-li  dále v textu uvedeno něco jiného, budou v této práci pojmy „osoba se 

zdravotním postižením“, „občan se zdravotním postižením“, „zdravotně postižený“ či 

„nositel zdravotního postižení“ zpravidla používány jako synonyma.  
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Kapitola I. 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

1. Osoby se zdravotním postižením a jejich postavení obecně 

 

Dostupné prameny, např. statistiky Světové zdravotnické organizace [World 

Health Organization]  (dále jen „WHO“) uvádějí, že na světě dnes žije přibližně 650 

milionů osob se zdravotním postižením a jejich počet stále roste. Přibližně 80 % těchto 

osob žije v zemědělských oblastech zemí třetího světa a asi 70 % z celkového počtu 

osob se zdravotním postižením nemá žádný nebo pouze omezený přístup k pomůckám a 

službám, které potřebuje. V jednotlivých zemích světa je přibližně 5 až 19 % 

obyvatelstva postiženo mentální, fyzickou nebo smyslovou poruchou. 

Příčiny a důsledky zdravotního postižení se v jednotlivých zemích značně liší, 

zejména  v závislosti na jejich hospodářské, sociální a kulturní vyspělosti. Vzniku celé 

řady zdravotních postižení lze předcházet, a to přijetím účinných preventivních 

opatření, která by přispívala k odstraňování takových příčin vzniku zdravotního 

postižení jako jsou např. znečištěné životní prostředí, chudoba, podvýživa, nedostatečná 

hygiena, kriminalita, válečné konflikty, nepřiměřená prenatální a postnatální péče, nízká 

úroveň a dostupnost zdravotnické péče vůbec, úrazy, nemoci z povolání, alkoholové a 

drogové závislosti atd..  

Zdá se, že v celosvětovém měřítku se v posledních letech  postavení osob se 

zdravotním postižením ve společnosti, a to i navzdory úsilí rozvinutých zemí přijímat 

účinná opatření proti vylučování osob se zdravotním postižením z hospodářského, 

sociálního a kulturního života, spíše zhoršuje. Jednou z příčin této tendence je 

nepochybně celkové zhoršení hospodářské a sociální situace ve světě, mj. i v důsledku 

globální finanční a ekonomické krize, zpomalení či úplné zastavení růstu hospodářství a 

jeho nerovnoměrné rozložení, relativně vysoká míra nezaměstnanosti a omezování 

veřejných výdajů na služby a projekty určené osobám se zdravotním postižením.  

Zvláště závažným se jeví problém zdravotního postižení v rozvojových zemích. 

Osoby se zdravotním postižením zde podle některých odhadů tvoří až 19 % populace. 

Připočteme-li rodiny zdravotně postižených, případně další blízké osoby, může být 

tímto problémem ovlivněno až 50 % obyvatelstva. Osoby se zdravotním postižením 
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patří v rozvojových zemích obvykle k nejchudším vrstvám společnosti. V rozvojových 

zemích často chybí adekvátní prostředky na včasné odhalování a prevenci postižení a 

poskytnutí rehabilitace či dalších služeb. Velkým problémem je zde nedostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků, absence výzkumu v oblasti nových a efektivnějších metod 

a přístupů k rehabilitaci a nerozvinutá výroba kompenzačních pomůcek a dalších potřeb 

pro zdravotně postižené. Nemalou měrou komplikuje situaci v rozvojových zemích 

rovněž vysoký přírůstek obyvatelstva, který zvyšuje relativní i absolutní počet osob se 

zdravotním postižením. Je na hospodářsky vyspělých zemích , aby v této situaci 

přispěly a poskytly pomoc zejména v oblasti prevence, zdravotní péče, poskytnutí 

rehabilitace a dalších služeb určených osobám se zdravotním postižením.  

Zvlášť vážné jsou důsledky zdravotního postižení pro ženy. V řadě zemí světa 

jsou ženy znevýhodňovány při realizaci svých hospodářských, sociálních a kulturních 

práv a nezřídka rovněž práv občanských a politických. Zdravotní postižení v této situaci 

jen prohlubuje sociální vyloučení a prakticky znemožňuje těmto ženám účastnit se 

aktivně na životě společnosti.  

Rovněž u dětí vede existence zdravotního postižení často k izolaci a segregaci a 

brání jim v prožitcích, které jsou podmínkou zdravého vývoje jedince.  

Především v rozvinutých zemích jsme svědky stárnutí populace. Staří lidé tvoří 

přibližně dvě třetiny z celkového počtu všech osob se zdravotním postižením. Většina 

zpravidla degenerativních onemocnění vedoucích k vzniku zdravotního postižení 

(artritida, mrtvice, srdeční choroby či zhoršování zraku a sluchu nebo mentálních 

funkcí), která se u mladších věkových kategorií nevyskytují, obvykle vyžadují zvláštní 

způsob léčby, rehabilitace a poskytnutí specifických sociálních služeb. 

V důsledku přírodních pohrom, ale především v důsledku pohrom způsobených 

člověkem (válečné konflikty), stále vzrůstá počet běženců a násilně vysídlených osob. 

Mnozí z těchto lidí trpí fyzickým, smyslovým či mentálním postižením často následkem 

prožitých útrap,  persekuce,násilí a strachu.  

V mnoha zemích, i přes určité zlepšení v posledních letech, stále přetrvává 

společenská tendence k izolaci a segregaci osob se zdravotním postižením. Navzdory 

úsilí mezinárodních organizací i jednotlivých států zůstává znevýhodnění osob se 

zdravotním postižením dále vážným sociálním problémem. Diskriminace osob se 

zdravotním postižením se přitom projevuje v tak závažných oblastech života člověka 

jako je oblast vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, rodinného života, dosažitelnosti 
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veřejných služeb, dopravy, přístupu k informacím, komunikace, přístupnosti vnějšího 

prostředí atd. Lze říci, že osoby se zdravotním postižením zaujímají zpravidla nižší 

společenský status. Tuto skutečnost potvrzují i dostupné statistické údaje, výsledky 

provedených průzkumů a závěry sociologických studií.   

Na rozdíl od osob diskriminovaných kvůli své rase, barvě pleti, pohlaví, 

národnostnímu původu, náboženskému vyznání nebo věku, je právní ochrana osob před 

diskriminací z důvodu zdravotního postižení poměrně novou oblastí práva. Osoby se 

zdravotním postižením neměly dlouhou dobu téměř žádné právní nástroje k dosažení 

nápravy a postihu diskriminačního jednání.  

Osoby se zdravotním postižením se  prakticky vždy  setkávaly a často ještě 

setkávají s restrikcemi a omezeními, byly a jsou vystavovány nerovnému zacházení ve 

srovnání se zdravou populací a odkazovány do pozice bezmocnosti.Tato situace byla a 

je výsledkem poměrně hluboce zakořeněných představ, stereotypních předpokladů, 

domněnek a předsudků. Tento přístup nereflektuje individuální schopnosti osob se 

zdravotním postižením a brání jim v aktivní účasti na životě společnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová, Praha 2000, Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 13 – 15 
2. Srov.  Čabanová, B.: Sociální politika ve vztahu ke zdravotně postiženým – principy EU a česká realita.  

Dostupný z: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:CTRks1bll0IJ:veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/soc_cabanova.doc+S
oci%C3%A1ln%C3%AD+politika+ve+vztahu+ke+zdravotn%C4%9B+posti%C5%BEen%C3%BDm+%E2%80
%93+principy+EU+a+%C4%8Desk%C3%A1+realita&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz [cit. 13. 4. 2009]. 

3. Srov. Makovcová, S.: Lidská práva zdravotně postižených. Český helsinský výbor. Dostupný z: 
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003061918 [cit. 10. 4. 2009]. 
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2. Osoby se zdravotním postižením a jejich postavení v České 

republice 

 

Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je 

třeba vyřešit, vydaná Vládním výborem pro zdravotně postižené VVZP 202/91, Praha 

14.ledna.1992 pro Vládu České republiky, podobně jako některé další dokumenty 

odhaduje, že v  České republice v současné době může žít až 1 931 500  občanů se 

zdravotním postižením. Z toho přibližně: 

• 100 000 zrakově postižených (z nich 17 000 velmi těžce)  

• 300 000 sluchově  postižených (z nich 15 000 zcela hluchých) 

• 60 000 lidí s poruchami řeči 

• 1 500 hluchoslepých 

•  300 000 mentálně postižených 

• 300 000 lidí s vadami pohybového ústrojí 

• 480 000 diabetiků ( z  nich 70 00 inzulinovaných) 

• 150 000 osob po cévních a mozkových příhodách 

• 40 000 osob postižených epilepsií  

• 100 000 duševně nemocných  

• 200 000 psoriatiků  

Výše uvedená čísla nejsou v rozporu s odhadem celkového počtu občanů se zdravotním 

postižením, neboť velké množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. 

Kromě  uvedených nejčastěji se vyskytujících postižení existuje ještě značný počet osob 

statisticky nepodchycených, trpících např. vrozenými vývojovými vadami, těžkým 

onemocněním ledvin a močových cest, revmatismem, onkologickými onemocněními, 

respiračními onemocněními a astmatem, dermatózami, fenylketonurií, cystickou 

fibrózou, spinou bifidou, hydrocefalem, mozkovou obrnou, hemofilií, roztroušenou 

sklerózou, muskulární dystrofií, parkinsonismem, hypofysárním nanismem, Turnerovým 

syndromem, Bechtěrevovým syndromem atd.  

Z výše uvedeného vyplývá, že poměr počtu osob se zdravotním postižením ke 

zbytku „intaktní“ populace se v České republice pravděpodobně dramaticky neliší od 

vzájemného poměru těchto skupin občanů v jiných zemích světa. Zároveň je však nutno 
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konstatovat, že se Česká republika řadí k zemím, které vykazují počet zdravotně 

postižených spíše při horní hranici odhadů.  

Chceme-li charakterizovat postavení osob se zdravotním postižením v České 

republice, popsat základní a charakteristické tendence dokumentující vztah státu, jeho 

orgánů, majoritní společnosti jako celku ke skupině osob vymezených pro tyto účely 

existencí zdravotního postižení, můžeme tak učinit jen užijeme-li generalizující 

a zevšeobecňující soudy a hodnocení.  

Osoby se zdravotním postižením jsou obyvateli a občany České republiky jako 

všichni ostatní. Dotýkají se jich a jejich život ovlivňují stejné podmínky a události jako 

ostatní obyvatele. Osoby se zdravotním postižením však představují skupinu, jež je de 

facto charakterizována existencí znaku, zdravotního postižení, které za jistých okolností 

může znamenat znevýhodnění těchto osob ve vztahu k ostatním členům intaktní 

populace.  

Postavení osob se zdravotním postižením v České republice je v současné době 

možno charakterizovat jako stabilizované, podpořené existencí poměrně kvalitního 

právního rámce a opírající se o převážně pozitivní postoje majoritní společnosti. 

Případné diskriminační tendence patrně většinou nejsou výsledkem vědomého úsilí o 

poškozování či neřešení zájmů osob se zdravotním postižením, nýbrž spíše výsledkem  

poměrně   nízkého vědomí skutečných problémů zdravotně postižených. Osoby se 

zdravotním postižením zpravidla stále nejsou v české společnosti považovány za 

minoritu se specifickými právy a potřebami.  

Vůči občanům se zdravotním postižením jako k jedné z posledních skupin ve 

společnosti  přetrvává  vědomí tzv. „historické neodpovědnosti“ za systémové 

diskriminační a segregační přístupy, kterými česká společnost a dřívější  totalitní stát 

vylučovaly osoby se zdravotním postižením ze svého středu. Tato historická příkoří, 

mající často podobu systémové diskriminace či dokonce individuálních trestných činů, 

nebyla v počátcích rozvoje demokratického státu a vlastně až dodnes pojmenována a 

pro řadu jiných úkolů ani řešena. Tyto újmy způsobené osobám se zdravotním 

postižením tak dosud nebyly majoritní společností patřičně uznány. Uvedené hodnocení 

se přitom netýká  pouze  orgánů státu, ale platí i pro posuzování vztahu  společenských 

elit, představitelů občanské společnosti, médií  a dalších k osobám se zdravotním 

postižením. 
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Diskriminační tlaky na osoby se zdravotním postižením se dnes v České 

republice pochopitelně projevují v jiných oblastech a odlišnými způsoby, než jak tomu 

bylo dříve. V současnosti jde zejména o dlouhodobé nerespektování či neznalost 

základních odlišností, které tuto skupinu občanů definují. Jedná se o celý komplex 

faktorů sestávající ze silných a zakořeněných diskriminačních tradic v oblasti 

společenských zvyků a vztahů, architektonických, vzdělanostních a pracovních bariér, 

jakož i individuálních postojů a soudů o zdravotním postižení a jeho nositelích. 

Období po roce 1989 je z pohledu České republiky jako státu (jejich orgánů a 

institucí) charakteristické úsilím řešit postupně jednotlivé dílčí oblasti života osob se 

zdravotním postižením, zpravidla se snahou o zlepšení podmínek jejich života. Situace, 

v nichž by došlo v důsledku činnosti státního orgánu (přijímání normativně právních 

aktů či individuálních právních aktů) k poškození primárních zájmů a potřeb osob se 

zdravotním postižením, lze považovat za zcela výjimečné.  Občané se zdravotním 

postižením však rovněž nezřídka narážejí na nečinnost příslušných orgánů a institucí 

státu, a to ať už se jedná o řešení problémů v rovině společensko-politické, či 

administrativně správní.  

V mnoha případech se rovněž při hodnocení jednotlivých, konkrétních  opatření 

státu střetává hodnocení daného kroku ze strany reprezentací občanů se zdravotním 

postižením a příslušných orgánů odpovědných za daná rozhodnutí. Jako příklad lze 

uvést donedávna přetrvávající obtíže při organizaci a finančním zajištění tzv. dotačního 

řízení pro nestátní neziskové organizace zdravotně postižených či do určité míry stále 

trvající systémové obtíže provázející transformaci třetího pilíře sociálního zabezpečení 

(sociální pomoci).  

Dalším, v současnosti charakteristickým rysem problematiky osob se zdravotním 

postižením v České republice je skutečnost, že tato problematika je v našich 

podmínkách patrně zvykově vnímána jako záležitost oborově spadající výhradně do 

resortu sociálních věcí či zdravotnictví. Avšak opak je pravdou, a zdravotní postižení je 

svým charakterem, příčinami i nároky na specifická řešení záležitost jednoznačně 

meziresortní. Při ochraně práv, zajišťování potřeb a rozvoje životních podmínek občanů 

se zdravotním postižením je nezbytně zapotřebí koordinace  mezioborových opatření.  

Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny tvoří v České republice skupinu 

občanů, která je ovlivněna zásadní  událostí svého druhu, tj.  existencí zdravotního 

postižení a jeho důsledky. Zejména u těžších forem zdravotního postižení dochází 
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k závažným změnám v možnostech plnohodnotné účasti na veřejném životě i 

v soukromých aktivitách. Zdravotní postižení tedy představuje jednu z nejtěžších 

životních zkoušek. Navíc na rozdíl od jiných skutečností, které může jejich nositel 

ovlivnit, jde v případě zdravotního postižení o událost, která je zpravidla nezávislá 

na vůli jedince. Zdravotní postižení a jeho nositelé tak i v České republice představují 

oprávněný objekt společenské solidarity.  

Zdravotně postižení také představují, zejména z pohledu orgánů veřejné správy, 

skupinu občanů, která přímo i nepřímo ovlivňuje významnou část hrubého domácího 

produktu. Účinnými opatřeními zaměřenými na řízení a rozvoj lidských zdrojů v této 

oblasti by v budoucnu nejspíš bylo možné dosáhnout zvýšení účasti osob se 

zdravotním postižením na tvorbě a užití společenského bohatství.  

V posledních letech  dochází k postupnému otevírání problematiky osob se 

zdravotním postižením na veřejnosti a k dílčí proměně vztahu české společnosti k této 

skupině občanů. Častější prezentace problémů a potřeb osob se zdravotním postižením 

v médiích a na veřejnosti nejspíš nemá přímý vliv na řešení jednotlivých otázek jejich 

života. Dlouhodobě však jistě pomáhá budovat správné postoje, soudy  a  chování a 

tento proces nalézá odezvu i ve vystoupeních představitelů státních orgánů a organizací, 

v jejichž působnosti jsou jednotlivé oblasti života občanů se zdravotním postižením.  

Teprve v poslední době lze pozorovat v přístupech některých, zejména 

komerčních médií i znaky verbální diskriminace, znevažování či prosté politické 

nekorektnosti ve vztahu k občanům se zdravotním postižením. Ačkoliv jde zpravidla o 

excesy nevyžadující ingerenci státních orgánů, je znepokojující netečnost značné části 

veřejnosti, včetně společenských elit k takovému jednání.  

I přes  shora popsané přetrvávající diskriminační tlaky a tendence je však nutno 

poctivě přiznat, že postavení osob se zdravotním postižením v České republice dosud 

historicky nikdy nebylo lepší.  

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová, Praha 2000, Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 79- 80 
2. Srov. Bubeníčková, H.: E- bariéry osob se zdravotním postižením. SONS. Dostupný z: 

 http://www.son 
s.cz/docs/e-bariery/ [cit. 13. 4. 2009].  

3. Srov. Krása, V.: Bude po vstupu do EU snadnější prosazovat zájmy zdravotně postižených?. Integrace. 
Dostupný z: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=759 [cit. 13. 4. 2009]. 

4. Srov. Čabanová, B.: Sociální politika ve vztahu ke zdravotně postiženým – principy EU a česká realita. 
Dostupný z: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:CTRks1bll0IJ:veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/soc_cabanova.doc+S
oci%C3%A1ln%C3%AD+politika+ve+vztahu+ke+zdravotn%C4%9B+posti%C5%BEen%C3%BDm+%E2%80
%93+principy+EU+a+%C4%8Desk%C3%A1+realita&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz [cit. 13. 4. 2009]. 
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Kapitola II. 

POJEM ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ 

 

1. pojem zdravotní postižení a jeho vymezení obecně 

 

V pokusech o vymezení a definici pojmu zdravotního postižení lze v zásadě 

rozpoznat dva základní modely přístupu.  

Medicínský model přístupu k vymezení pojmu zdravotního postižení je 

historicky starší koncepcí, která vychází z myšlenky že to, co brání osobám se 

zdravotním postižením plnohodnotně participovat ve společnosti, je především jejich 

zdravotní postižení samotné. Tomuto pojetí zdravotního postižení je často vytýkáno to, 

že je v jeho rámci věnována pozornost především léčbě zdravotně postižených, nikoliv 

jejich integraci a zrovnoprávnění. V rámci medicínského pojetí zdravotního postižení 

není přisuzován dostatečný význam vnějším bariérám a není zde ani vyvíjena adekvátní 

snaha tyto bariéry odstraňovat, což ve svých důsledcích vede k segregaci a izolaci osob 

se zdravotním postižením. Definice vycházející z medicínského modelu přístupu 

k vymezení pojmu zdravotního postižení užívá např. Rakousko, Irsko nebo Portugalsko. 

Sociální model přístupu k vymezení pojmu zdravotního postižení je koncepcí 

novější. Definice zdravotního postižení založené na tomto modelu odmítají 

vypočítávání  jednotlivých postižení a nemocí, jejich podstatou je to, že za osoby se 

zdravotním postižením jsou považovány ty osoby, které jejich zdravotní postižení 

podstatně a dlouhodobě omezuje při výkonu každodenních činností. Mezi státy, které 

využívají definice, založené na sociálním modelu zdravotního postižení patří např. 

Německo, Velká Británie či Španělsko.  

První definice pojmu zdravotního postižení tedy vycházely z jednostranných 

hodnocení vrozených nebo získaných vad či poruch (medicínský model). Postižení bylo 

považováno za tragickou událost a postižení lidé byli chápáni jako její oběti. Tento 

postoj k fenoménu zdravotního postižení se v oblasti sociální politiky projevoval snahou 

poskytnout těmto „obětem" zdravotního postižení určitou náhradu (kompenzaci) za 

neštěstí, které je postihlo. 

Další definice zdravotního postižení již nevycházely pouze z medicínských nebo 

psychologických aspektů, nýbrž kladly důraz na vzájemné vztahy mezi prostředím, 



Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Právnická Fakulta 

Miloš Martínek                                                                                                                20

sociálními procesy a zdravotním stavem jednotlivce (definice zdravotního postižení 

založené na sociálním modelu).  

Zajímavým příkladem poměrně široce pojaté definice založené na sociálním 

modelu zdravotního postižení je definice zdravotního postižení obsažená v [Disability 

Discrimination Act UK] z roku 1995, která stanoví, že „za osobu se zdravotním 

postižením je považována osoba, která má fyzické nebo mentální postižení, které má 

závažné negativní a dlouhodobé následky na její schopnost vykonávat běžné 

každodenní aktivity“. Právní úprava Velké Británie dále rovněž zohledňuje i osoby, 

které měly zdravotní postižení v minulosti, nebo i pokud negativní následky postižení 

již zanikly, ale je možné předpokládat, že se opět mohou objevit.  

V roce 1980 byla WHO schválena Mezinárodní klasifikace vad, postižení a 

znevýhodnění [International Classification of Impairment, Disability and Handicap] 

(dále jen „ICIDH“). Důvodem přijetí ICICDH byla dosavadní nejednotnost v užívání 

těchto pojmů, která vedla k častým  nedorozuměním. Nový přístup k pojmu zdravotního 

postižení a jeho  vyjádření lépe vystihuje vztah mezi společenskými podmínkami a 

individuálními schopnostmi jednotlivce. 

Vada, porucha [Impairment] je podle ICIDH „jakákoli ztráta nebo abnormalita 

psychické, fyziologické nebo anatomické stavby či funkce“. Jde o vnější projev bez 

ohledu na skutečný dopad na funkční schopnosti postiženého či jeho začlenění do 

běžného sociálního a pracovního prostředí. Podle ICIDH se rozlišují např. poruchy 

intelektu, psychiky, řeči, sluchu, zraku, vnitřních orgánů, kostry, znetvořující poruchy 

apod..  

Postižení, disabilita, změněná schopnost [Disability] je podle ICIDH „jakékoli 

omezení nebo ztráta schopnosti vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je 

pro člověka považován za normální“. Termínem postižení je označován profil 

zachovalých funkčních schopností postiženého, určený na základě funkčních vyšetření 

tak, aby následná specifikace prostředí umožnila přizpůsobení ke schopnostem člověka. 

V ICIDH  se rozlišuje např.disabilita v chování, v komunikaci, v péči o sebe, v pohybu, 

v tělesné dispozici, v obratnosti apod.. 

Znevýhodnění [Handicap] je podle ICIDH  „omezení vyplývající pro daného 

jedince z jeho vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje aby naplnil roli, 

která je pro něho (s přihlédnutím k jeho věku, pohlaví a sociálním a kulturním 

činitelům) normální“. Handicap je funkcí vztahu mezi zdravotně postiženými a jejich 
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okolím. Stává se zřejmým v případech, kdy dochází ke střetu s kulturními, fyzickými 

nebo sociálními bariérami, které postiženým brání účastnit se normálního života 

společnosti na stejné úrovni jako ostatní. Handicap se nemusí vždy projevit. Záleží na 

kulturních a společenských normách, které dotyčnou osobu obklopují, neboť handicap 

je v podstatě nesoulad mezi stavem nebo výkonem člověka a tím, co od něho očekává 

společenství, do něhož patří. Handicap může vzniknout např. v orientaci, ve fyzické 

soběstačnosti, v pohyblivosti, v pracovním uplatnění, v sexuální integraci apod.. 

ICIDH rovněž zavedla nové označení stupňů mentálního postižení a nahradila 

tak původní klasifikaci založenou na stupni snížení intelektu a zařazení do pásem z 

hlediska výše IQ (debilita, imbecilita a idiocie). Nová klasifikace vychází z posouzení 

zachovaných schopností a dovedností a rozlišuje mírnou, lehkou, střední, těžkou a 

hlubokou mentální retardaci.  

Vedle pojmu mentální postižení či mentální retardace se poměrně často 

používá také termín mentální handicap. Spolu s  měnícím se pohledem na 

problematiku mentálního postižení se objevila některá  nová označení, jako např. 

„osoby s obtížemi v učení" [people with learning difficulties] nebo „osoby s 

vývojovým handicapem" [persons with developmental handicap]. 

Kromě definic vycházejících z výše zmíněných základních modelů přístupu, 

případně jejich kombinací, existují i jiná vymezení pojmu zdravotního postižení. Pojem 

zdravotního postižení tak lze vymezit např. i jako „stav trvalého a závažného snížení 

funkční schopnosti v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady". Jiným takovým 

příkladem pak může být definice norská, beroucí v úvahu i sociální aberace. V Norsku 

je za zdravotně postiženého považován ten, „kdo je v důsledku trvalé nemoci, úrazu či 

vady nebo odchylky sociální povahy podstatně omezen v praktickém životě v porovnání 

s ostatními".  

Nově se prosazujícím trendem je ústup od všech způsobů třídění či označování 

osob se zdravotním postižením, neboť takové „etikety“ mohou a priori vést k jejich 

diskriminaci a následně k jejich segregaci a izolaci. V této souvislosti se prosazuje 

termín „osoby se zvláštními potřebami" [persons with special needs]. Zdravotní 

postižení se již neposuzuje podle norem většinové společnosti, nýbrž je definováno na 

základě zvláštních potřeb. Jestliže tyto potřeby nejsou uspokojeny, je nutno přijmout 

taková opatření, aby k jejich uspokojení mohlo dojít. Saturace těchto potřeb je totiž 

právem, nikoli milostí. Tato změna paradigmatu vede mj. rovněž k rozvoji dalších 
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programů pomoci a služeb, odpovídajících lépe specifickým potřebám osob se 

zdravotním postižením. Nový přístup pravděpodobně nejlépe reflektuje pohled 

samotných zdravotně postižených, jimž hlavní omezení způsobuje zejména fyzické a 

sociální prostředí, které nepočítá s jejich potřebami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová, Praha 2000, Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 23 - 25  
2. Srov. Víšková, Lucie.: Diskriminace osob se zdravotním postižením aneb víme, koho a jak chceme vlastně před 

diskriminací chránit?. Multikulturní centrum Praha. Dostupný z:  
http://www.mkc.cz/uploaded/antidiskriminace/Diskriminace_osob_s_postizenim_koho_chranit.pdf [cit. 13. 4. 
2009]. 

3. Srov. [6] Guide sur le Traité d’Amsterdam – Partie 4, forum européen des personnes handicapées. Dostupný z: 
http://www.edf-feph.org/Papers/teudocs.fr [cit. 16. 5. 2009].  

4. Srov. Hrubý, J.: In Konference o sociální pomoci: Sborník příspěvků. Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany: Praha, 1999. . .  
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2. Pojem zdravotní postižení a jeho vymezení v České republice 

 

Pojmy označující osoby, které trpí tělesnou, mentální či smyslovou poruchou 

nebo vadou, způsobující jim funkční omezení, nejsou v českém právním řádu dosud 

užívány zcela jednotně. Naopak určitá nejednotnost v užívání těchto pojmů je pro 

prostředí České republiky téměř charakteristická.  

Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) v Hlavě čtvrté, věnované 

hospodářským, sociálním a kulturním právům, v čl. 29 užívá termín „osoby zdravotně 

postižené", který se vyskytuje i v některých dalších právních předpisech, zejména z 

oblasti práva sociálního zabezpečení a z oblasti práva pracovního. 

Jednoduchá definice zdravotního postižení užívaná u nás především pro účely 

zdravotního pojištění zní: „Stav trvalého a závažného snížení funkční schopnosti v 

důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady“.    

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon o sociálním 

zabezpečení“ či „zákon“) v platném znění přijatý Federálním shromážděním 

Československé socialistické republiky dne 16. června 1988 a vyhláška Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou  se  provádí  zákon 

o sociálním zabezpečení a zákon České národní   rady  o působnosti orgánů České 

republiky v sociálním zabezpečení (dále jen „vyhláška č. 182/1991 Sb.“  či „prováděcí 

vyhláška“) v platném znění ze dne 26. dubna 1991, upravují v rámci sociální péče 

(sociální pomoci) mimo jiné také péči o „těžce zdravotně postižené občany". Zákon o 

sociálním zabezpečení ani prováděcí vyhláška tento pojem blíže nevysvětlují. Zákon 

v ustanovení § 86 pouze demonstrativně uvádí, že „občanům těžce zdravotně 

postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením pohybového nebo 

nosného ústrojí", poskytují příslušné státní orgány služby, věcné a peněžité dávky a 

bezúročné půjčky k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení“. V příslušné 

příloze vyhlášky č.182/1991 Sb., je pak uveden seznam případů zdravotního postižení 

odůvodňujících poskytnutí mimořádných výhod a příspěvků. 

Na základě zmocnění obsaženém v zákoně č.117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“ či „zákon“) v platném znění 

přijatého Parlamentem České republiky dne 26. května 1995, vydalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České republiky vyhlášku č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně 

zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální 
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podpory (dále jen vyhláška č. 207/1995 Sb.“ či „prováděcí vyhláška“), ze dne 1. září 

1995. Podle této prováděcí vyhlášky vyjadřuje stupeň zdravotního postižení „míru 

funkční poruchy způsobující omezení nebo znemožnění uspokojování běžných životních 

potřeb fyzické osoby v závislosti na věku, pohlaví a sociálních a kulturních potřebách. 

Funkční poruchou se rozumí nedostatek tělesných, smyslových nebo duševních 

schopností". 

Dalším pojmem, který právní předpisy v souvislosti s nepříznivým zdravotním 

stavem vedoucím i k poklesu výdělečné schopnosti užívají, je invalidita , rozlišující se na 

plnou a částečnou. Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen 

„zákon o důchodovém pojištění“ či „zákon“) v platném znění přijatého Parlamentem 

České republiky dne 30. června 1995, je pojištěnec plně invalidní, „jestliže z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

• poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo je  

• schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela 

mimořádných podmínek" (ustanovení § 39 zákona o důchodovém pojištění). 

Částečně invalidní  je pojištěnec, „jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti 

poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 % nebo 

jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní 

podmínky“ (ustanovení § 44 zákona o důchodovém pojištění). vyhláška Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o 

důchodovém pojištění (dále jen „vyhláška č. 284/1995 Sb.“ či „prováděcí vyhláška“) 

v platném znění ze dne 6. prosince 1995, interpretuje některé pojmy vyskytující se v 

zákoně o důchodovém pojištění a rovněž hovoří o zdravotním postižení značně 

ztěžujícím obecné životní podmínky (seznam těchto zdravotních postižení je uveden 

v příloze této prováděcí vyhlášky). 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních 

službách“ či „zákon“) v platném znění přijatý Parlamentem České republiky dne 14. 

března 2006,  definuje: v ustanovení § 3 písmena c) dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav jako „nepříznivý zdravotní stav, který  podle poznatků lékařské vědy má trvat déle 

než jeden rok a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na 

péči o vlastní osobu a soběstačnost“.  Zákon o sociálních službách v ustanovení § 3 

písmena g) rovněž definuje zdravotní postižení. Podle tohoto zákona se zdravotním 

postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 
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jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.  Zákon dále 

rozlišuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 

potřebné pomoci (ustanovení § 8 zákona o sociálních službách).  

Právní předpisy v oblasti pracovního práva používají pro své účely rovněž 

několik pojmů označujících osoby trpící tělesnou, mentální či smyslovou poruchou 

nebo vadou, způsobující jim funkční omezení. Tak zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti 

(dále jen „zákon o zaměstnanosti“ či „zákon“), v platném znění, přijatý Parlamentem 

České republiky dne 13. května 2004, v ustanovení § 67 stanoví, že „fyzickým osobám 

se zdravotním postižením“ (dále jen „osoby se zdravotním postižením") se poskytuje 

zvýšená ochrana na trhu práce“.  Osobami se zdravotním postižením jsou podle 

ustanovení § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti „fyzické osoby, které jsou 

• orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s 

těžším zdravotním postižením"), 

• orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, 

• rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoby 

zdravotně znevýhodněné")“. 

Osobou zdravotně znevýhodněnou je podle ustanovení § 67 odst. 3 zákona „fyzická 

osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat 

dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou 

podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“.  Za 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pak pro účely zákona o zaměstnanosti 

považuje „nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden 

rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost 

pracovního uplatnění“ (ustanovení § 67 odst. 4 zákona o zaměstnanosti).  

Pro úplnost je ještě nutno zmínit zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců (dále jen „zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců“ či „zákon“) 

v platném znění  přijatý Parlamentem České republiky dne 25. dubna 2006, který nabude 

účinnosti dne 1. ledna 2010, a který na úseku úrazového pojištění zaměstnanců rovněž 

definuje některé pojmy související s porušením, resp. poškozením zdraví. Podle zákona 

o úrazovém pojištění zaměstnanců se poškozením zdraví pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání (dále jen „poškození zdraví") rozumí „následky na zdraví 

zaměstnance vzniklé v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z 
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povolání“.   Dlouhodobým poškozením zdraví se podle tohoto zákona rozumí „takové 

poškození zdraví, které podle poznatků vědy má trvat déle než jeden rok a vyjadřuje se 

mírou poškození zdraví“ (ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců). Mírou poškození zdraví je podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona 

„procentní vyjádření rozsahu a tíže dlouhodobého poškození zdraví“.  Tato míra  se 

stanoví jako „výsledná míra vyjadřující poškození zdraví zaměstnance způsobené 

jedním či více pracovními úrazy nebo jednou či více nemocemi z povolání“ (ustanovení 

§ 14 odst. 4 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců). Zákon dále v ustanovení § 10 a 

11 novým způsobem definuje pojmy pracovního úrazu a nemoci z povolání, a 

v ustanovení § 12 a 13 nově vymezuje pojmy bolesti a ztížení společenského 

uplatnění způsobených pracovním úrazem či nemocí z povolání.  

Novou definici zdravotního postižení v oblasti zajištění  práva na rovné 

zacházení a zákazu diskriminace patrně přinese, v případě jeho přijetí,  návrh zákona o 

rovném zacházení, o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (dále jen „návrh antidiskriminačního zákona“ či „návrh“), který byl 

schválen  Poslaneckou sněmovnou České republiky dne 19. března 2008, Senátem 

České republiky dne 23. dubna a který byl dne  2. května 2008 doručen k podpisu 

Prezidentu republiky, který jej však dne  16. května vetoval. Tento návrh vymezuje 

v ustanovení § 5 odst. 6 pojem zdravotního postižení jako „tělesné smyslové, mentální, 

duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na 

rovné zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé 

zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň 

jeden rok“.   

Jak již bylo konstatováno, je z výše uvedených právních předpisů patrná určitá 

nejednotnost užívaných pojmů. Při následujících citacích těchto právních norem bude 

proto kvůli snazší orientaci zachovávána jejich terminologie.  

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová, Praha 2000, Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 76 – 79 
2. Srov. Komendová, J.: Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v pracovněprávních vztazích. 

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dostupný 
z: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:s6lSRxo2KiYJ:www.law.muni.cz/edicni/sborniky/cofola2008/files/pdf/pr
acko/komendova_jana.pdf+Z%C3%81KAZ+DISKRIMINACE+NA+Z%C3%81KLAD%C4%9A+ZDRAVOT
N%C3%8DHO+POSTI%C5%BDEN%C3%8D+V+PRACOVN%C4%9APR%C3%81VN%C3%8DCH+VZTA
Z%C3%8DCH&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz [cit. 13. 4. 2009]. 
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Kapitola III. 

GENEZE OCHRANY PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

 

Ochrana základních lidských práv a svobod se uskutečňuje na národní i 

mezinárodní úrovni. Zatímco na národní úrovni jde o vyjádření postoje k ochraně 

lidských práv a svobod jednoho určitého národa či  státu, mezinárodní smlouvy 

vyjadřují shodu řady národů a států o tom, co se rozumí pod pojmem „lidská práva“, a 

představují tak určitý standard těchto práv.To platí i pro oblast ochrany práv osob se 

zdravotním postižením.  

Vývoj ochrany práv osob se zdravotním postižením lze s určitým zjednodušením 

charakterizovat jako cestu od obecné ochrany lidských práv k ochraně zvláštní, 

zohledňující specifika zdravotního postižení.   

Obecné mezinárodní úmluvy o lidských právech jako např. Všeobecná 

deklarace lidských práv (1948), Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech (1976), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (1976) nebo Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace (1965) a některé další dokumenty neobsahují výslovná ustanovení o 

zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Přesto jich bylo a je využíváno i 

k ochraně práv osob se zdravotním postižením. Zákaz diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení se zpravidla dovozuje z dikce „...nebo jiného postavení“.  Práva a 

svobody, jež tyto dokumenty zaručují, se tedy zcela nepochybně vztahují i na osoby se 

zdravotním postižením „univerzálním zákazu diskriminace“.  

Obecná lidsko-právní ochrana osob se zdravotním postižením se však vzhledem 

k  závažnosti a hloubce společenského vyloučení těchto osob ukázala být nedostatečnou 

a bylo nutno přistoupit k ochraně zvláštní, zohledňující specifika zdravotního postižení. 

Zvláštní ochrana práv osob se zdravotním postižením resp. zákaz diskriminace z 

důvodu zdravotního postižení se na mezinárodní i národní úrovni objevuje jako 

poměrně nový prvek teprve v posledních desetiletích a je výsledkem postupného 

uvědomování si naléhavé potřeby nalézt řešení problému sociálního vyloučení osob se 

zdravotním postižením.  
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Z níže uvedených dokumentů vyplývá, že zejména v posledních třiceti letech 

došlo v pohledu na problematiku zdravotního postižení k značnému posunu. Prosazuje 

se zejména princip vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené. Za závažnější 

překážky účasti osob se zdravotním postižením na společenském životě jsou dnes 

považovány spíše bariéry vnějšího prostředí než funkční omezení plynoucí ze 

zdravotního postižení. Za klíčové prostředky k zajištění rovných příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením jsou považovány zejména nástroje jako legislativní 

odstraňování bariér, poskytnutí možnosti začlenění nebo neuniverzální plánování.  

Následující kapitoly obsahují přehledy vybraných dokumentů mezinárodního, 

komunitárního a národního práva zaměřených na ochranu osob se zdravotním 

postižením před diskriminací resp. zakotvujících zákaz diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení. Tyto přehledy zdaleka nejsou úplné  a mají pouze ilustrovat 

vývoj přístupu k osobám se zdravotním postižením a ochraně jejich práv 

v mezinárodním a národním kontextu. 
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1. Dokumenty mezinárodního práva vztahující se k ochraně práv 

osob se zdravotním postižením 

 

V oblasti ochrany práv zdravotně postižených vznikla v posledních několika 

desítkách let na různé úrovni, na půdě jednotlivých mezinárodních organizací  řada 

závazných i nezávazných mezinárodních dokumentů. Níže uvedené příklady dokumentů 

přijatých na půdě jednotlivých mezinárodních organizací budou pro větší přehlednost 

řazeny podle data jejich vzniku.  

 

1.1 Organizace spojených národů 

 

V roce 1971 byla na půdě Organizace spojených národů [United Nations] 

(dále jen „OSN“) přijata Deklarace práv mentálně postižených osob [Declaration on 

the Rights of Mentally Disabled Persons]. Deklarace přiznává osobám s mentálním 

postižením stejná práva jako ostatním občanům, včetně práva pracovat. Deklarace 

obsahuje 7 základních článků, které deklarují, že mentálně postiženým osobám musí být 

zaručená „v maximální možné míře stejná práva" jako mají ostatní lidé a je jim  

přiznáno právo na odpovídající lékařskou péči a na léčení, jakož i na takové vzdělání, 

přípravu, rehabilitaci a výchovu, které jim umožní maximálně rozvinout své schopnosti 

a kapacitu. Tyto osoby mají rovněž právo na ekonomickou jistotu a přiměřenou životní 

úroveň. 

V roce 1975 byla rovněž na půdě OSN přijata Deklarace práv zdravotně 

postižených osob [Declaration on the Rights of Disabled Persons]. Deklarace potvrzuje 

práva postižených osob na respektování lidské důstojnosti. Valným shromážděním OSN 

bylo v této Deklaraci zdůrazněno, že „zdravotně postižení mají naprosto stejná lidská 

práva, ale i povinnosti jako všichni ostatní občané“.   

Rok 1981 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem 

zdravotně postižených osob. Tímto rokem byla zároveň zahájena Dekáda věnovaná 

osobám se zdravotním postižením (1983-1992). 

V roce 1982 přijalo Valné shromáždění OSN Světový akční program činnosti 

týkající se zdravotně postižených osob [World Programme of Action Concerning 

Disabled Persons]. Jde nepochybně o nejdůležitější výsledek Mezinárodního roku 
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zdravotně postižených. Tento Program garantuje rovnost práv handicapovaných a 

zdůraznil právo těchto osob účastnit se na společenském životě. Program formuloval 

nejdůležitější zásady v oblasti prevence a rehabilitace a potvrdil právo zdravotně 

postižených na stejné příležitosti, jaké mají ostatní občané. Program poprvé obsahuje 

ustanovení týkající se vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v 

rámci OSN. Stanoví, že „všeobecný společenský systém, jako jsou fyzické a kulturní 

prostředí, bydlení, doprava, sociální a zdravotní služby, vzdělávací a pracovní 

příležitosti, kulturní a sociální život, včetně sportovních a rekreačních aktivit, mají být 

přístupné pro všechny“.   

Mezinárodní rok zdravotně postižených a Světový akční program byly zásadním 

impulsem pro Dekádu OSN věnovanou osobám se zdravotním postižením (1983 - 

1992). Mezinárodní rok zdravotně postižených (1981), stejně jako Světový akční 

program rovněž podnítily zájem a zapojení Evropských společenství (dále jen „ES“) v 

oblasti ochrany práv zdravotně postižených.  

V roce 1989 byla na půdě OSN přijata Úmluva o právech dítěte. Úmluva 

zaručuje postiženému dítěti zejména přístup ke vzdělání a přípravě na budoucí povolání. 

V červnu roku 1993 se ve Vídni konala Světová konference o lidských 

právech. V závěru této konference byla přijata Vídeňská deklarace [Vienna 

Declaration], která  zdůrazňuje zákaz diskriminace zdravotně postižených a vyzývá k 

odstranění všech bariér, jež tyto osoby omezují v účasti na společenském životě, jakož i 

k přijetí legislativy, která by garantovala práva zdravotně postižených. 

Dne 28. října 1993 byla na půdě OSN Valným shromážděním přijata 

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

[Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities]. 

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním  postižením byla 

vypracována na základě zkušeností, získaných během Dekády zdravotně postižených, 

vyhlášené OSN v letech 1983 -1992, a shrnují řadu dříve přijatých dokumentů a 

zkušeností. Standardní pravidla zdůrazňují oblasti důležité pro zvýšení kvality života 

zdravotně postižených osob a dosažení plné integrace a zrovnoprávnění. Vytvářejí 

základ pro odbornou a technickou spolupráci mezi státy, OSN a ostatními 

mezinárodními organizacemi. Cílem Standardních pravidel je zejména zajištění stejných 

(rovných) práv, jako mají ostatní, také pro zdravotně postižené. Apelují na jednotlivé 

státy, aby přijaly opatření vedoucí k prevenci postižení a zajistily rehabilitaci zdravotně 
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postižených osob. Standardní pravidla stanovila právo občanské spoluúčasti osob se 

zdravotním postižením jako mezinárodně uznané lidské právo a zároveň deklarují, že 

osoby se zdravotním postižením mají stejná práva jako ostatní lidé a opouštějí přístup 

sociální dobročinnosti. Vládám jednotlivých států  je uložena povinnost zajistit, aby „se 

organizace postižených osob podílely na rozvoji vnitrostátní legislativy týkající se práv 

postižených osob a také na průběžném hodnocení této legislativy“. Jakákoliv 

diskriminační ustanovení vůči osobám s postižením musí být odstraněna. Standardní 

pravidla vyzývají vlády k rozvinutí národního plánovacího procesu, ve kterém uvedou 

svojí legislativu a politiku do souladu s mezinárodními lidsko-právními standardy. OSN 

rovněž stanovila monitorovací mechanismus pro „podporu efektivní implementace 

těchto pravidel" a podmínky pro jmenování Speciálního zpravodaje s mandátem 

podávat zprávy Komisi OSN pro sociální rozvoj o postavení postižených osob ve světě. 

Standardní pravidla mají za cíl zajistit, že lidé s postižením mají stejná práva a 

povinnosti jako ostatní ve společnosti. Práva na rovné zacházení jsou v Pravidlech jasně 

stanovena. Princip rovných práv znamená, že „potřeby všech jednotlivců mají stejný 

význam a že tyto potřeby musí tvořit základ pro plánování ve společnosti, a že všechny 

prostředky musí být vynakládány takovým způsobem, který zajistí, že každý jednotlivec 

má rovné příležitosti pro participaci na životě společnosti". Standardní pravidla nemají 

platnost mezinárodního práva, nejsou antidiskriminační legislativou. Budou-li však 

aplikována velkým počtem států, mohou se stát mezinárodním obyčejovým právem.  

Zatím však představují jen morální a politický závazek států učinit opatření pro 

vyrovnání příležitostí. Hodnoty obsažené ve Standardních pravidlech byly mnohokrát 

znovu potvrzeny v následných rezolucích OSN o lidských právech.  

V roce 1995 se pod záštitou OSN konal v Kodani Světový summit o sociálním 

rozvoji [World Summit for Social Development]. Na tomto summitu byly přijaty dva 

významné programy, a to Kodaňská deklarace [Copenhagen Declaration] a Akční 

program [Programme of Action adopted in Kopenhagen]. Kodaňská deklarace 

zdůraznila, že jednou z nejpočetnějších menšin jsou zdravotně postižení, a stanovila 

závazek přijmout opatření pro podporu jejich sociální i ekonomické integrace. 

Deklarace rovněž zdůraznila nutnost umožnit těmto osobám rovný přístup k rehabilitaci, 

vzdělání a vytvářet pro ně vhodná pracovní místa. Akční program pak obsahuje opatření 

směřující k odstranění nerovnoprávnosti uvnitř zemí a mezi zeměmi, která by měla být 

přijata na národní a mezinárodní úrovni stejně jako na úrovni OSN. 
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Dne 6. prosince 2006 byla v New Yorku Valným shromážděním OSN schválena 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením [Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities]. Úmluva byla otevřena  k podpisu všem státům a 

organizacím regionální integrace v prostorách ředitelství OSN v New Yorku 30. března 

2007 a hned první den ji podepsalo 82 států (tj. čtyřikrát více, než je stanovená hranice 

pro okamžitou platnost úmluvy). Tato Úmluva je prvním úplným dokumentem o 

lidských právech, jež byl v tomto století na půdě OSN přijat. Je výsledkem 

dlouhodobého úsilí organizací zabývajících se zdravotním postižením a vyplývá rovněž 

z rostoucího mezinárodního uvědomění, že stávající dokumenty OSN týkající se 

lidských práv plně nechrání osoby se zdravotním postižením, a ty jsou tak nadále 

diskriminovány. Článek 1 Úmluvy stanoví, že „účelem této Úmluvy je prosazovat, 

chránit a zajistit  plné, efektivní a rovné užívání všech lidských práv a základních 

svobod osobami se zdravotním postižením a prosazovat dodržování jejich přirozené 

důstojnosti“.  Za osoby se zdravotním postižením považuje Úmluva „osoby mající 

dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci 

s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními“.  Významnou roli při přípravě tohoto dokumentu 

sehrála aktivní účast Evropské komise, která zajistila soulad Úmluvy s příslušnými 

právními předpisy a judikaturou Evropské unie (dále jen „EU“). Úmluva např. v čl. 2 

odst. 3 přebírá definici diskriminace. Kromě toho je nyní odpírání „přiměřeného 

přizpůsobení“ pro osoby se zdravotním postižením, které je v právu EU ukotveno od 

roku 2000, Úmluvou mezinárodně uznáváno jako druh diskriminace. Úmluva rovněž 

akcentuje práva a svobody zdravotně postižených žen. Uznává, že ženy se zdravotním 

postižením mohou častěji trpět mnohočetnými formami diskriminace, a vyzývá proto k 

přijetí opatření kombinujících všeobecné prosazování rovnosti žen a mužů se 

specifickými opatřeními, která přihlížejí k otázce pohlaví v oblasti zdravotního 

postižení. Doplňkový protokol k Úmluv ě OSN o právech osob se zdravotním 

postižením povoluje jednotlivcům a skupinám podávat petice v případě porušení práv 

výboru OSN, pokud byly vyčerpány všechny možnosti na národní úrovni. Doplňkový 

protokol v této souvislosti zavádí dvě procedury (procedura individuálních stížností a 

procedura vyšetřování). Procedura individuálních stížností umožňuje jednotlivci, 

který tvrdí, že byla v jeho případě porušena ustanovení úmluvy,  předložit Výboru OSN 

pro práva osob se zdravotním postižením, jehož zřízení úmluva předpokládá, sdělení. 
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Po přezkoumání stížnosti může výbor podat návrhy a doporučení příslušnému státu. 

Procedura vyšetřování umožňuje výboru v případě vážného nebo systematického 

porušování práv úmluvy státem, vést vyšetřování. Výsledky šetření by měly být předány 

dotčenému státu. Doplňkový protokol dosud podepsalo 44 států. Svůj podpis však zatím 

nepřipojila EU.  

 

1.2. Mezinárodní Organizace Práce 

 

Zejména v  souvislosti s oblastí zaměstnávání zdravotně postižených je nutno 

zmínit dokumenty přijaté Mezinárodní organizací práce [International Labour 

Organization] (dále jen „MOP“), v nichž je této problematice dlouhodobě věnována 

pozornost. Již v roce 1950 bylo přijato Doporučení MOP č. 88 týkající se přípravy na 

povolání mladistvých, a to i zdravotně handicapovaných.  

Dalším dokumentem přijatým na půdě MOP  zabývajícím se pracovním 

uplatněním zdravotně postižených bylo v roce 1955 Doporučení MOP č. 99 o 

pracovní rehabilitaci zdravotně postižených. Mezi základní zásady vyplývající 

z tohoto Doporučení patří především:  

• zásada, že hlavní odpovědnost za financování všech potřebných služeb 

souvisejících s rehabilitací a přípravou pro zaměstnání nese vláda příslušného 

státu,  

• zásada, že chráněná domácí práce by měla být organizována tak, aby zdravotně 

postižený pracovník mohl dosáhnout co nejvyšší úrovně produktivity,  

• zásada, že by měl být jasně stanoven rozdíl mezi platem a sociálními dávkami,  

• zásada, že by sociální dávky neměly být automaticky odňaty, v případě, že má 

zaměstnanec také příjem z výdělečné činnosti a 

• zásada, že zdravotně postižený zaměstnanec v chráněném pracovním prostředí 

má mít v nejvyšším možném rozsahu stejná práva a povinnosti jako ostatní 

zaměstnanci. 

V roce 1975 následovala po shora uvedených Doporučeních MOP Úmluva o 

poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů č. 

142. Úmluva zavazuje signatářské státy „rozšířit poradenství pro volbu povolání, 
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zahrnující též soustavné informace o stavu zaměstnanosti, takovým způsobem, aby bylo 

zajištěno pro všechny děti, mládež i dospělé, včetně zdravotně postižených“.   

V roce 1983 byla na 69. zasedání generální konference MOP přijata pod číslem 

159 Úmluva o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání zdravotně postižených. Cílem 

Úmluvy bylo zajištění stejných příležitostí a stejného zacházení všem zdravotně 

postiženým v souvislosti s výkonem zaměstnání. Úmluva zavazuje členské státy aby v 

souladu s vnitrostátními podmínkami, možnostmi a praxí stanovily, prováděly a 

pravidelně kontrolovaly vnitrostátní politiku v oblasti pracovní rehabilitace a 

zaměstnávání zdravotně postižených. Zvláštní pozitivní opatření, jež mají zajistit 

skutečnou rovnost možností a zacházení se zdravotně postiženými jako s ostatními 

zaměstnanci, však nesmějí být vůči těmto ostatním zaměstnancům považována za 

diskriminační. Za osobu se zdravotním postižením  Úmluva považuje „každou osobu, 

jejíž vyhlídky nalézt a zachovat si vhodné zaměstnání a dosahovat v něm postupu jsou 

podstatně sníženy v důsledku náležitě ověřeného tělesného nebo duševního poškození“. 

Členské státy se rovněž zavázaly vyškolit poradce pro pracovní rehabilitaci a další 

kvalifikované osoby pověřené poradenstvím pro volbu povolání, odbornou výchovou, 

zprostředkováním práce a zaměstnáváním zdravotně postižených. 

 

1.3. Rehabilitation International 

 

V roce 1971 se v Římě konala první Mezinárodní konference o legislativě 

týkající se zdravotně postižených osob, která byla pořádána organizací 

[Rehabilitation International]  (dále jen „RI“). Přínosem této Konference byly „závěry 

a doporučení, které se staly směrnicemi pro budoucí práci RI. Svým významem 

ovlivnily další legislativní vývoj v oblasti ochrany práv zdravotně postižených“. Jedním 

ze závěrů této konference bylo konstatování, že by jednotlivé země měly přijmout 

zákony, které mimo jiné zajistí poskytnutí služeb v oblasti zprostředkování 

zaměstnanosti i pro zdravotně postižené.  

V roce 1981 byla RI vyhlášena Charta na osmdesátá léta. Smysl této deklarace 

je vyjádřen ve čtyřech cílových bodech blíže konkretizovaných činnostmi, které mají 

vést k jejich uskutečnění. Charta vyzývá k tomu, aby:  
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• v každé zemi byl zahájen program prevence všech druhů postižení, který zaručí, 

že potřebná pomoc se dostane do každé rodiny a každému jednotlivci, kde jí 

bude třeba,  

• každému zdravotně postiženému a každé rodině, v níž takový člověk žije, se 

dostalo veškeré potřebné rehabilitační péče a další pomoci s cílem snížit co 

nejvíce negativní následky postižení a umožnit postiženým žít plnohodnotným 

životem,  

• byly podniknuty všechny potřebné kroky k zajištění co největší integrace 

postižených do společnosti, jejich účasti na životě společnosti a jejím rozvoji,  

• intenzivním šířením informací o zdravotně postižených byla veřejnost blíž 

seznamována s jejich schopnostmi i potížemi, s možnostmi prevence a pomoci.  

Charta však zároveň sama konstatuje, že výše uvedené cíle jsou dosažitelné jen tehdy, 

dojde-li ve společnosti k podstatné změně postoje k postiženým lidem a jejich 

problémům. Charta rovněž vyzývá jednotlivé země, aby byl vypracován podrobný 

národní plán k prosazení výše uvedených záměrů v souladu s místními podmínkami, 

který bude zahrnovat všechny oblasti života, V každém státě, který přikročí k přípravě 

národního plánu, by měla být jmenována osoba nebo orgán, jež bude řídit jeho přípravu 

a koordinovat provádění a bude za jeho plnění odpovědný přímo hlavě státu nebo vládě. 

Tato osoba či orgán bude mít k dispozici poradní sbor složený ze zástupců příslušných 

ministerstev, organizací zdravotně postižených a soukromých či profesionálních 

sdružení působících ve prospěch postižených. 

 

1.4. Rada Evropy 

 

V roce 1961 byla v Turinu přijata členskými státy Rady Evropy [Council of 

Europe] (dále jen „RE“) Evropská sociální charta (dále jen „ESCH“), která byla  v ČR 

publikována pod č. 14/2000 Sb.m.s. ESCH mj. vymezuje obsah jednotlivých práv a 

zdůrazňuje práva určitých kategorií osob, kterým má být poskytnuta zvláštní ochrana. 

Ve vztahu ke zdravotně postiženým má význam zejména čl. 15 v části I., který těmto 

osobám přiznává právo na přípravu k výkonu zaměstnání a na profesní a sociální 

readaptaci bez ohledu na původ a povahu jejich postižení. V části II., článcích 9, 10 a 15 

se smluvní strany zavazují k účinnému uplatnění práva zdravotně postižených osob na 
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pomoc při volbě zaměstnání, přípravě k výkonu zaměstnání a u tělesně a duševně 

postižených osob k uplatnění práva na profesní a sociální readaptaci. ESCH v části IV. 

dále zakotvuje kontrolní mechanismus nad jejím dodržováním. Každé dva roky musí 

smluvní strany předložit zprávu Generálnímu tajemníkovi RE a opisy zprávy národním 

organizacím zaměstnavatelů a odborů k připomínkám.  

Doporučení RE R (92) 6 - Dílčí dohoda v oblasti sociálního a veřejného 

zdraví je vzorový program politiky rehabilitace a integrace zdravotně postižených do 

společnosti určený národním orgánům a rozvíjející dokumenty MOP. Tento dokument 

řeší komplexně problematiku rehabilitace a integrace. Mimo jiné uvádí, že „...státy musí 

vést všestrannou, celkovou a dalekosáhlou politiku ve spolupráci s osobami se 

zdravotním postižením a jejich organizacemi“.  Tato politika je zaměřena především na 

prevenci a zdravotní výchovu, včasnou diagnózu, ošetřování a léčebnou pomoc, 

poradenství pro volbu povolání, odborný výcvik, zaměstnání a společenskou integraci. 

Zdůrazněn je zde význam výchovy odborných pracovníků zapojených do procesu 

rehabilitace, stejně jako výzkum a vypracování statistik v této oblasti. Dokument 

považuje za hlavní cíl politiky zaměstnanosti  „umožnit co nejúplnější pracovní 

integraci osob se zdravotním postižením", (bez ohledu na povahu, původ či stupeň 

zdravotního postižení). Je-li to možné, poskytnout těmto osobám práci v normálním 

pracovním prostředí. Pro těžce zdravotně postižené osoby zajistit pracovní uplatnění v 

chráněných dílnách a na chráněných pracovištích. Chráněná práce by měla sloužit 

zejména jako příprava pro práci v normálním zaměstnání, nemělo by docházet k izolaci 

těchto osob. Doporučení rovněž požaduje, aby chráněné dílny poskytovaly zdravotně 

postiženým užitečnou a placenou práci a zároveň byly konkurenceschopné. Dalším 

cílem, který uvádí toto Doporučení, je snaha upřednostnit podporu zaměstnání 

zdravotně postižených osob před peněžní pomocí. Osoby, které našly zaměstnání na 

otevřeném trhu práce, by měly být chráněny před každou diskriminací. Doporučení pro 

ně požaduje rovnost příležitostí při získávání a udržení zaměstnání, odměňování a 

možnostech profesního postupu. Primárním cílem Doporučení je tedy pomoci zdravotně 

postiženým osobám získat nebo udržet zaměstnání a usnadňovat tak jejich integraci 

nebo reintegraci do společnosti.  

V květnu roku 1995 se v Lisabonu konala 6. konference evropských ministrů 

sociálního zabezpečení členských států RE. Hlavním tématem Konference byla 

problematika závislosti na zdravotní a sociální péči. Konference poukázala na potřeby 
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osob, které v důsledku ztráty fyzické, smyslové, psychické nebo intelektuální autonomie 

potřebují pomoc k uspokojení běžných životních potřeb. V závěrečném komuniké 

zdůraznili ministři nutnost zlepšovat kvalitu života „závislých" lidí a vyrovnat jejich 

šance, podporovat život těchto lidí zejména v místě bydliště a za tím účelem vybudovat 

infrastrukturu profesionálních služeb, včetně jejich koordinace se službami 

poskytovanými dobrovolnými pracovníky, a pro „závislé" osoby, jež nemohou žít v 

místě svého bydliště, zkvalitňovat služby v zařízeních pro ně určených a vzdělávat 

personál těchto zařízení.  

Na 961 zasedání delegátů ministrů bylo dne 5. dubna 2006 schváleno 

Doporučení RE  Rec (2006)5 Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob 

se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se 

zdravotním postižením v Evropě 2006 – 2015. Akční plán vymezuje cíle RE s 

ohledem na lidská práva, zákaz diskriminace, rovné příležitosti a zapojení osob se 

zdravotním postižením do společnosti. Klíčové aktivity tohoto plánu pokrývají všechny 

aspekty života osob se zdravotním postižením a ve svém souhrnu tvoří obecný rámec 

pro formulaci politiky vůči této skupině osob na úrovni jednotlivých členských států 

RE. Akční plán má charakter doporučení a není pro členské státy právně závazný. 

Výboru ministrů členských států RE však jeho Stanovy umožňují požádat vlády 

jednotlivých členských států o informace o aktivitách, které provádějí ve věci 

jednotlivých doporučení (čl. 15b). S využitím této možnosti počítá i návrh 

monitorovacího mechanismu Akčního plánu. 

 

1.5. Konference evropských ministrů dopravy 

 

V roce 1999 se ve Varšavě konalo 83 zasedání Rady ministru  Evropské 

konference ministrů dopravy (dále jen _CEMT“). Dokumentem, přijatým v závěru 

tohoto zasedání, byla Charta o přístupu k službám a dopravní infrastruktuře, která 

zaručuje právo všech osob žít nezávislý život. Dostupnost veřejné dopravy a přístupnost 

veřejných budov je jedním ze základních předpokladů k vytvoření rovných příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením. 
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1.6. Evropské fórum zdravotně postižených 

 

V roce 1997 evropské a národní organizace osob se zdravotním postižením a 

rodiče osob se zdravotním postižením, které se nemohou samy reprezentovat, založily 

Evropské fórum zdravotně postižených [European Disability Forum] (dále jen 

„EDF“). EDF je novou, nezávislou a jednotnou evropskou platformou, která aktivně 

spolupracuje s institucemi a politiky EU a usiluje o ochranu a obranu práv osob se 

zdravotním postižením. Posláním a úkolem této organizace je ovlivňování legislativy 

EU. EDF při tom vychází z myšlenky, že každé rozhodnutí a každá iniciativa EU má 

přímý dopad i na každodenní život Evropanů se zdravotním postižením na všech 

úrovních. Na půdě  EDF bylo rovněž připraveno několik politických dokumentů, které 

představují iniciativy EU, bojující proti diskriminaci osob se zdravotním postižením ve 

vybraných oblastech života společnosti, a které monitorují  legislativu EU a její 

nelegislativní iniciativy v příslušných  oblastech, hodnotí  a komentují je a poskytují tak 

zároveň určitou zpětnou vazbu příslušným orgánům EU. Příkladem takového 

dokumentu z nedávné doby může být např. Politický dokument IV. – Klí čové prvky 

politiky EU v oblasti informa čních a  komunikačních technologií a pochopení 

jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová, Praha 2000, Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 15 – 23 
2. Srov. Tomeš, I., Koldinská, K. Sociální právo evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 284s. Str. 245 

– 256 
3. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 49 – 62 
4. Srov. Krása, V.: Mezinárodní standardy. Diskriminace. Dostupný z:  

http://www.diskriminace.org/do-postizeni/standardy.phtml [cit. 13. 4. 2009]. 
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2. Dokumenty komunitárního práva vztahující se k ochraně práv 

osob se zdravotním postižením 

 

Vybraným dokumentům vztahujícím se k ochraně práv osob se zdravotním 

postižením, přijatým na půdě ES a EU, coby mezinárodní organizace sui generis, je 

v systematice této práce z důvodu přehlednosti věnována samostatná kapitola. Níže 

uvedené příklady dokumentů budou opět řazeny podle chronologického klíče a výčet 

těchto dokumentů je opět pouze demonstrativní, spíše ilustrující vývoj přístupu 

k ochraně práv osob se zdravotním postižením v kontextu komunitárního práva.    

Dne 21. prosince 1981 přijala Rada Evropských společenství (dále jen „Rada 

ES“) Usnesení, týkající se společenské integrace zdravotně postižených na úrovni 

ES [Resolution of the Council and of the Representatives of the Member States meeting 

within the Council of 21 December 1981 concerning the social integration of 

handicapped people at Community level].  

Dne 24. července. 1986 bylo přijato Doporučení Rady ES týkající se 

zaměstnávání zdravotně postižených v ES [Council recommendation of 24 July 1986 

on the employment of disabled people in the Community]. Toto Doporučení obsahuje 

výzvu pro členské státy „přijmout opatření podporující pracovní uplatnění a odborný 

výcvik zdravotně postižených osob“.   

V roce 1989 byla ve Štrasburku státy ES přijata Charta základních sociálních 

práv pracovníků. Jednalo se o deklaraci bez přímé právní závaznosti, jejíž normy 

nebyly přímo aplikovatelné. Členské státy je měly promítnout do svých národních 

právních řádů. Právní síly však Charta nabyla poté, kdy na ni v čl. 1 odstavci 1 přímo 

odkázal akt primárního práva - Amsterdamská smlouva v r.1997. Charta států ES 

zakotvuje zvýšenou ochranu určitých kategorií zaměstnanců v rámci pracovněprávních 

vztahů. Článek 29 např. stanoví, že „každá invalidní osoba musí  požívat takových 

opatření, která jí bez ohledu na povahu a příčinu invalidity usnadní zařadit se do 

sociálního a pracovního procesu“.  

V roce 1993 byla na evropské úrovni přijata Zelená kniha Evropské sociální 

politiky . Ve III. části uvádí mezi prioritními otázkami také integraci zdravotně 

postižených osob. Uvádí, že tyto osoby by měly být přijímány jako plnohodnotní 
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členové společnosti a měla by jim být dána možnost integrovaného vzdělávání a 

odborného výcviku.  

V roce 1996 byl v Bruselu přijat dokument Komise Evropské Unie (dále jen 

„Komise EU“) Nová strategie ES v oblasti invalidní politiky. Tento dokument a na 

něj navazující usnesení vychází ze Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí 

invalidních občanů. V zásadě jde o aktualizaci těchto pravidel na úrovni EU.  

Dalším dokumentem majícím ve vztahu k ochraně práv osob se zdravotním 

postižením značný význam, byla Amsterodamská smlouva o revizi zřizovacích 

smluv a Maastrichtské smlouvy o EU, která byla podepsána 17. července 1997 

v Amsterodamu, a která vstoupila v platnost 1. května 1999. Do této smlouvy byl 

zařazen obecný antidiskriminační článek, který se mj. zabývá rovněž zdravotním 

postižením. Byl tak učiněn důležitý krok kupředu směrem k podpoře rovnoprávnosti 

zdravotně postižených na úrovni EU.  

Na základě čl. 13 Smlouvy ES přijala Evropská Komise dne 26. listopadu 1999 

rozsáhlý balíček antidiskriminačních opatření. Největší význam tohoto balíčku spočívá 

v návrhu Směrnice pro oblast zaměstnanosti, která zakazuje diskriminaci z 

kteréhokoli důvodu uvedeného v čl. 13 výše uvedené smlouvy. Sdělení klade zvláštní 

důraz na dosažení harmonie v řešení problémů v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání, 

odborné přípravy, dopravy, vnitřního trhu, informační společnosti, nových technologií a 

spotřebitelské politiky. Dále zdůrazňuje význam mobility jako faktoru, který omezuje 

práva zdravotně postižených účastnit se veřejného života. Sdělení uvádí, že pro zajištění 

práv zdravotně postižených osob je nutný nepřetržitý dialog odborníků se zdravotně 

postiženými.  

Nejvýznamnějším komplexním dokumentem, vyjadřujícím současný přístup EU 

k problematice zdravotního postižení, je Sdělení Komise ES  Směrem k bezbariérové 

Evropě pro zdravotně postižené, určené Radě, Evropskému parlamentu, 

Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 12. května 2000. 

Dokument shrnuje dosavadní vývoj přístupů v této oblasti a formuluje zásadní 

stanoviska jako východiska pro další postup. Tento dokument uvádí, že lidé se 

zdravotním postižením jsou považováni za jednu z nejvíce znevýhodněných skupin ve 

společnosti, musí se neustále potýkat s překážkami, které jim „brání v přístupu ke všem 

aspektům společenského života“.  
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Na dokument Směrem k bezbariérové Evropě navazuje Zpráva Komise 

Program sociální politiky (Brusel 2000), určená Radě, Evropskému parlamentu, 

hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, který konstatuje nutnost 

„soustředit pozornost na osoby na okraji trhu práce, investovat do lidí a zvýšit tak jejich 

zaměstnatelnost a omezit překážky jejich vstupu na trh práce“.  Prvořadým cílem je 

podle tohoto Programu zajistit rozvoj základních lidských práv a úctu k nim jakožto 

„klí čovému aspektu rovnoprávné společnosti a respektování lidské důstojnosti". 

Dalším významným dokumentem je Směrnice Rady 2000/78/ES, ze dne 27. 

listopadu 2000 [Framework Employment Directive], která stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Účelem této Směrnice je stanovení obecného 

rámce pro boj proti diskriminaci v zaměstnání a povolání na základě náboženského 

vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Cílem Směrnice je 

zavedení zásady rovného zacházení v členských státech. Článek 2 rozebírá pojem 

diskriminace (přímá a nepřímá). Rovnost podmínek je stanovena zejména v oblasti 

přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo povolání, včetně kriterií 

výběru a podmínek přijetí a možnosti povýšení, jakož i odměňování. Rovný přístup je 

garantován také v oblasti poradenství pro volbu povolání, odborného vzdělávání včetně 

rekvalifikace a pracovní praxe. Zásada rovného zacházení je v případě zdravotně 

postižených zajištěna uložením povinnosti zaměstnavateli přijmout opatření, která 

zpřístupní zaměstnání postižené osobě, stejně tak jde-li o možnost účasti na odborném 

vzdělávání, postupu v zaměstnání atd. Článek 8 Směrnice pak umožňuje členským 

státům ponechat v platnosti ustanovení, která jdou nad rámec této směrnice a jsou z 

hlediska ochrany zásady rovného zacházení příznivější. Tato Směrnice kromě definicí a 

zákazu diskriminace mj. v čl. 4 odst. 2 rovněž stanoví, že „pokud jde o zdravotně 

postižené osoby, nedotýká se zásada rovného zacházení práva členských států 

zachovávat nebo přijímat ustanovení k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci nebo 

opatření zaměřená na vytváření nebo zachování ustanovení nebo zařízení na ochranu 

nebo podporu zařazení těchto osob do pracovního prostředí". Článek 5 Směrnice za 

účelem zaručení dodržování zásady rovného zacházení vyžaduje „přiměřené 

uspořádání“ pro zdravotně postižené osoby, přičemž stanoví, že „to znamená, že pokud 

to konkrétní případ vyžaduje, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření, která dané 

zdravotně postižené osobě umožní přístup k zaměstnání, jeho výkon nebo postup v 

zaměstnání nebo absolvování odborného vzdělávání, pokud tato opatření pro 
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zaměstnavatele neznamenají neúměrné břemeno. Toto břemeno není neúměrné, je-li 

dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu 

v oblasti zdravotního postižení“.   

Významným bylo rovněž Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2000, kterým 

se stanoví akční program Společenství pro boj proti diskriminaci (2001 až 2006). 

Rok 2003 byl EU vyhlášen jako Evropský rok zdravotně postižených 

[European Year of Disabled Citizen]. Účelem Rozhodnutí Rady o Evropském roku osob 

se zdravotním postižením COM (2001) 271 final ze dne 29.května 2001 bylo zvýšení 

společenského uvědomění problémů souvisejících se zdravotním postižením. Evropský 

rok zdravotně postižených inicioval řadu aktivit. Na evropské úrovni bylo mj. přijato 

množství politických závazků, zejména Usnesení Rady o zaměstnanosti a odborné 

přípravě, přístupu ke kulturním aktivitám, vzdělání a přístupnosti elektronických 

technologií, a také iniciativy institucí EU, které se týkaly např. přístupnosti.  

Prvním dokumentem přijatým v rámci Evropského roku osob se zdravotním 

postižením bylo Usnesení Rady o přístupnosti elektronických technologií - zlepšit 

přístup osob se zdravotním postižením ke znalostní společnosti 2003/C 39/03, ze 

dne 6. února 2003.  

Následovalo Usnesení Rady o rovných příležitostech pro žáky a studenty s 

postižením v oblasti vzdělání a odborného vzdělávání 2003/C 134/04,  ze dne 

5.května 2003. 

Usnesení Rady o dostupnosti kulturní infrastruktury a kulturních aktivit 

pro osoby s postižením 2003/C 134/05, ze dne 6.května 2003, je na úseku kultury 

dalším dílčím příspěvkem k procesu vyrovnávání příležitostí.  

Usnesení Rady o podpoře zaměstnanosti a sociální integrace zdravotně 

postižených osob 2003/C 175/01, ze dne 15. července 2003, je dalším relevantním 

dokumentem ve vztahu k ochraně práv osob se zdravotním postižením. Rada v tomto 

Usnesení bere v úvahu a odvolává se na řadu dokumentů, v nichž se vyjadřuje zejména 

zákaz diskriminace osob se zdravotním postižením a jejich právo na integraci do 

společnosti a na pracovní trh (čl. 13 SES, čl. 21 Charty základních práv, Evropskou 

strategii zaměstnanosti atd.). Na jejich základě vyzývá členské státy k podpoře větší 

spolupráce se všemi organizacemi zastupujícími postižené občany na národní a 

evropské úrovni, včetně občanské společnosti. Zdůrazňuje nutnost podpory větší 
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integrace a participace osob s postižením ve všech aspektech společenského života, 

včetně pracovního trhu a vzdělávání, založené na zákazu diskriminace.  

Základním cílem Strategie Evropské unie v otázkách postižení je společnost 

otevřená a přístupná všem, a proto je podle ní nutné identifikovat a odstranit existující 

bariéry. Strategie se zaměřuje na tři hlavní oblasti, kterými jsou:  

• oblast spolupráce mezi Komisí a členskými státy,  

• oblast úplného zapojení lidí s postižením do společnosti a  

• oblast zohledňování potřeb postižených při tvorbě jednotlivých politik EU. 

Evropský akční plán rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením COM(2003) 650, ze dne 30.října 2003 explicitně upravuje postup orgánů 

EU při provádění politiky zaměřené na intenzivnější začlenění osob se zdravotním 

postižením do ekonomiky a do společnosti obecně v rámci rozšířené Evropy. 

Navrhovaný postup má tři operativní cíle:  

• plně aplikovat Směrnici rovného zacházení v zaměstnání a na pracovišti,  

• podporovat zařazení problematiky zdravotního postižení do jednotlivých oblastí 

politiky Společenství a  

• zlepšovat přístupnost výhod pro všechny.  

Akční plán má několik fází a počítá s časovým horizontem do roku 2010. Jeho účelem 

je zařazení problematiky zdravotního postižení do náležitých oblastí politiky 

Společenství a přijetí opatření v klíčových oblastech k podpoře integrace osob se 

zdravotním postižením. Každé dva roky má být vydána zpráva o celkové situaci 

zdravotně postižených v rozšířené Evropě. Komise zároveň navrhuje, aby 

zainteresované strany a klíčoví účastníci, a to včetně představitelů a organizací 

zdravotně postižených, byli více zapojeni do politických jednání za účelem zavedení 

trvalých změn s širokým dopadem v hospodářství a ve společnosti obecně.  

Komise EU přijala v  Bruselu dne 14.10.2005 dokument Zelená Kniha Zlepšení 

duševního zdraví obyvatelstva - Na cestě ke strategii duševního zdraví pro EU 

COM(2005) 484 v konečném znění. Tento dokument se mj. zabývá i problematikou 

práv osob s duševním postižením. 

Dne 27. dubna 2006 schválila Rada EU návrh Rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o vyhlášení roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí 

pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti (dále jen“Evropský rok 

rovných příležitostí“) a dne 17. května 2006 dokument přijal Evropský parlament. 
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Připojením k této iniciativě se všech 27 členských států EU zavázalo klást ještě větší 

důraz na boj s diskriminací, jíž stále někteří obyvatelé EU čelí. Cílem Evropského roku 

rovných příležitostí je především zvýšit povědomí veřejnosti o antidiskriminační 

politice EU a právu na rovné příležitosti pro všechny, které vyplývají z oficiálních 

rozhodnutí Evropské komise. Nedílnou součástí kampaně je snaha zahájit veřejnou i 

odbornou diskusi na téma nezákonnosti diskriminace na základě pohlaví, rasového či 

etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální 

orientace. Účelem kampaně je zvýšit zapojení znevýhodněných skupin, usnadnit a 

vyzvednout rozmanitost a rovnost a zajistit podporu soudržnější společnosti. Klíčovými 

jsou pro Evropský rok rovných příležitostí poselství, která zdůrazňují právo na rovné 

příležitosti, zastoupení potenciálně ohrožených skupin, uznání rozmanitosti a podpora 

respektu. Evropský rok rovných příležitostí byl zahájen prvním Summitem rovnosti 

30. a 31. ledna 2007 v Berlíně, jenž odstartoval množství událostí, které v rámci roku 

probíhaly v jednotlivých členských státech, a to jak na národní, tak na regionální úrovni. 
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3. Národní dokumenty, legislativa a instituce vztahující se 
k ochraně práv osob se zdravotním postižením 

 

V České republice došlo k zásadnějšímu vývoji v oblasti ochrany práv osob se 

zdravotním postižením zejména v letech následujících po rozsáhlých společenských 

změnách, ke kterým u nás došlo v listopadu roku 1989. V rámci transformace 

československého, a od 1. ledna 1993 českého politického systému a právního řádu  u 

nás v tomto období dochází k zásadním změnám v přístupu k ochraně lidských práv. 

Česká republika se přihlásila a ratifikovala nebo připojila svůj podpis pod řadu 

mezinárodních dokumentů vztahujících se k ochraně lidských práv. Značný vliv na 

změnu legislativy a to i na úseku ochrany lidských práv měl proces přístupu k ES a 

faktický vstup do EU v květnu roku 2004.  

Vývoj ochrany práv osob se zdravotním postižením po roce 1989 na našem 

území s určitým zpožděním v zásadě reflektuje světové trendy vývoje v této oblasti. I u 

nás můžeme pozorovat přechod od obecné lidsko-právní ochrany osob se zdravotním 

postižením k ochraně zvláštní, zohledňující specifika zdravotního postižení.  

Česká republika se zařadila mezi státy, které si uvědomují zvýšenou 

odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v 

plnohodnotné účasti na životě společnosti. Proto v České republice vzniklo v 

 posledních letech zejména na půdě Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany, který v České republice plní funkci národního koordinačního výboru, 

v duchu požadavků Standardních pravidel OSN pro vyrovnání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením, několik významných vládních dokumentů, v nichž se 

promítly moderní principy a přístupy obsažené v jednotlivých dokumentech 

mezinárodního a komunitárního práva vztahujících se k ochraně práv osob se 

zdravotním postižením. Tyto programy činnosti (plány) popisují oblasti života,  v nichž 

nejčastěji dochází k nedostatečné integraci, znevýhodnění či diskriminaci osob se 

zdravotním postižením, stanovují cíle a navrhují opatření k odstranění těchto jevů. 

Ovlivnily a ovlivňují tak tvorbu a podobu legislativního rámce, v němž se prakticky 

uskutečňuje ochrana práv osob se zdravotním postižením v České republice.  
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3.1. Národní dokumenty 

 

Mezi hlavní cíle Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům, 

schváleného usnesením vlády České republiky dne 29. června 1992 č. 466, mj. patřilo 

zejména odstranění nejzávažnějších případů diskriminace a zahájení systémových změn 

v oblasti podpory občanů se zdravotním postižením.  

Aktualizací výše zmíněného dokumentu byl Národní plán opatření pro snížení 

negativních důsledků zdravotního postižení schválený usnesením vlády České 

republiky dne 8. září 1993 č 493.  

Dalším materiálem tohoto druhu byl Národní plán vyrovnávání příležitostí 

pro občany se zdravotním postižením schválený usnesením vlády České republiky 

dne 14. dubna 1998 č. 256. Vláda České republiky několikrát hodnotila plnění tohoto 

plánu a naposledy 9. června 2004 svým Usnesením č. 579: 

• konstatovala, že z 83 opatření, která měla být splněna do 31. prosince 2003 nebo 

se mají plnit každoročně či průběžně, bylo splněno nebo se plní 80 opatření, 

• uložila místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje 

předložit vládě do 31. května 2005 další zprávu o plnění Národního plánu 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.  

V souvislosti s přijetím Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům 

se zdravotním postižením (dále jen „Střednědobá koncepce“), schválené usnesením 

vlády České republiky ze dne 16. června 2004 č. 605, uložila  Vláda České republiky 

svým členům, aby ve své legislativní, řídící, metodické a organizační činnosti, 

dotýkající se potřeb občanů se zdravotním postižením, vycházeli ze Střednědobé 

koncepce a realizovali jednotlivá koncepční opatření.  

Vláda České republiky dále rozhodla do 30. června 2005 o vypracování a 

předložení nového Národního plánu pro podporu a integraci občanů se zdravotním 

postižením na období 2006 – 2009 (dále jen „Národní plán“), vycházejícího z cílů a 

úkolů Střednědobé koncepce. Na základě výše uvedeného usnesení předložil Vládní 

výbor pro zdravotně postižené občany návrh tohoto dokumentu. Tento návrh byl 

schválen usnesením vlády České republiky dne 17. srpna 2005 č. 1004. Návrh ve 

strukturálním pojetí vyšel z osvědčeného modelu, který se uplatnil již při přijímání 

posledního Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením. Ten přitom respektuje pojetí Standardních pravidel OSN pro vyrovnávání 
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příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivé kapitoly Národního plánu 

obsahují stručné uvození dané oblasti, žádoucí cílový stav, kterého se má dosáhnout, a 

jednotlivá zřetelně formulovaná opatření s označením odpovědného resortu a návrhu 

termínu plnění. Vzhledem k předchozímu přijetí Střednědobé koncepce vychází řada 

úkolů Národního plánu právě z cílů a opatření této koncepce. Jednotlivé úkoly a 

opatření Národního plánu spojuje přesvědčení, že „přes značný pokrok v minulosti, 

stále ještě nebylo v České republice dosaženo takového stupně vyrovnání příležitostí, 

včetně odstranění diskriminačních překážek, které by odpovídaly historickým, 

kulturním a společenským tradicím České republiky, a které by zaručovaly míru 

podpory občanů se zdravotním postižením, na úrovni odpovídající hospodářské 

výkonnosti České republiky“.   

 

3.2. Národní legislativa 

 

Řada cílů a navrhovaných opatření obsažených ve výše uvedených vládních 

dokumentech se postupně promítla do právního řádu České republiky. V uplynulých 

letech došlo k novelizaci či přijetí zcela nových právních norem upravujících právní 

vztahy v různých oblastech života společnosti, jejichž ustanovení zakotvují konkrétní 

nástroje vedoucí k lepší ochraně práv a integraci osob se zdravotním postižením. K 

významným legislativním změnám v tomto ohledu došlo např. na úseku zaměstnanosti, 

služeb, přístupnosti prostředí a informací, vzdělávání, rodinného života či 

sociálního zabezpečení.  

V souvislosti s ochranou práv osob se zdravotním postižením zakotvenou 

v právním řádu České republiky je nutno na prvním místě zmínit Listinu základních 

práv a svobod. Listina základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku 

České republiky, vychází z nedotknutelnosti a univerzálního charakteru 

přirozených lidských práv. V souladu s tímto pojetím stát lidská práva pouze uznává, 

prohlašuje a potvrzuje jejich nezcizitelnost a nezrušitelnost. Podle čl. 3 Listiny se 

„základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu... ". Listina neobsahuje výslovné 

ustanovení o zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Tento zákaz je však 

možné dovozovat z dikce „... nebo jiného postavení" (univerzální zákaz diskriminace). 

O osobách zdravotně postižených se Listina přímo zmiňuje pouze v čl. 29, kde je 

uvedeno jejich „právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní 
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podmínky" a „právo na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích a na pomoc při 

přípravě k povolání“.  

Mezi právními normami, které ve svých ustanoveních zakotvily konkrétní 

opatření podporující integraci a odstraňující znevýhodnění osob se zdravotním 

postižením, je na úseku zaměstnanosti možno uvést např. mnohokrát novelizovaný 

zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ze dne 4. prosince 1990, který byl později 

nahrazen zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ze dne 13 května 2004, 

v platném znění, dále rovněž mnohokrát změněný zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 

ze dne 16. června 1965, který pozbyl platnosti 1. ledna 2008, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  ze dne 21. dubna 2006, v platném znění, a dále např. 

předpisy provádějící tyto zákony.   

V oblasti služeb sehrál významnou úlohu  více než čtyřicetkrát novelizovaný 

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ze dne 16. června 1988, který byl na 

tomto úseku nahrazen zcela novým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ze dne 14. března 2006, v platném znění.  

Na úseku přístupnosti vnějšího prostředí a informací je v zájmu úplnosti třeba 

zmínit alespoň zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ze dne 27. dubna 1976, který byl v průběhu posledních let také mnohokrát 

změněn až byl nakonec nahrazen moderní normou , tj. zákonem č. 183/2006 Sb.,o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ze dne 14. března 2006, 

v platném znění. Oblast je dále upravena množstvím dalších zákonných a  

podzákonných předpisů, majících často podobu technických norem.  

Oblast vzdělávání byla upravena zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních 

a středních škol (školský zákon), ze dne 22. března 1984, jenž byl zejména po roce 1989 

průběžně novelizován. K uspokojivé úpravě, z hlediska podpory integrace a ochrany 

práv osob se zdravotním postižením, na tomto úseku došlo zejména v souvislosti s 

přijetím zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004, v platném znění, 

a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ze dne 22. dubna 1998, v platném znění.  

V souvislosti s úpravou právních vztahů v oblasti rodinného života osob se 

zdravotním postižením je na místě mj. uvést např. opět mnohokrát novelizovaný zákon 

č. 94/1963 Sb., o rodině, ze dne 4. prosince 1963, v platném znění, nebo zákon č. 
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359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ze dne 9. prosince 1999, v platném 

znění. Další změny v legislativě na tomto úseku je možné očekávat zejména 

v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.  

V oblasti sociálního zabezpečení  byla a je v posledních letech ochrana práv 

osob se zdravotním postižením rovněž realizována prostřednictvím řady právních 

předpisů. Mezi jinými např. zákonem č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, ze dne 30. listopadu 1956, který byl v roce 2009 nahrazen zákonem č. 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ze dne 14. března 2006, v platném znění; 

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ze dne 30. června 1995, v platném 

znění; zákonem č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ze dne 29. října 1991, který byl 

nahrazen zákonem č. 110/2006 Sb., o životníma existenčním minimu, ze dne 14. 

března 2006, v platném znění; zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ze 

dne 26. května 1995, v platném znění; mnohokrát změněným zákonem č. 100/1988 Sb., 

o sociálním zabezpečení, ze dne 16. června 1988, v platném znění a prováděcí 

vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o 

působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ze dne 26. dubna 1991, 

v platném znění; zákonem č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ze dne 6. listopadu 

1991, později nahrazeným zákonem č. 111/2006 Sb., , o pomoci v hmotné nouzi, ze 

dne 14. března 2006, v platném znění; zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ze dne 14. března 2006, v platném znění; nebo zákonem č. 266/2006 Sb., o 

úrazovém pojištění zaměstnanců, ze dne 25. dubna 2006, který nabude účinnosti 1. 

ledna 2010.  

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že opatření k podpoře integrace osob se 

zdravotním postižením v jednotlivých oblastech života společnosti jsou rozprostřena do 

řady právních předpisů upravujících právní vztahy v příslušných oblastech života. 

Obecnou úpravu zákazu diskriminace mj. i z důvodu zdravotního postižení by měl 

přinést návrh zákona o rovném zacházení, o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů, který byl schválen  Poslaneckou 

sněmovnou České republiky dne 19. března 2008 Senátem České republiky dne 23. 

dubna , a který byl dne  2. května 2008 doručen k podpisu Prezidentu republiky, který 

jej však dne  16. května vetoval. 
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3.3. Národní instituce  

 

V zájmu úplnosti je na místě  zmínit příklady alespoň dvou klíčových národních 

institucí, jež se v rámci předmětu své činnosti zabývají rovněž  ochranou a 

prosazováním  práv osob se zdravotním postižením v České republice.  

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „Vládní výbor“ či 

„Výbor“) je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem Vlády České 

republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Byl zřízen 

usnesením vlády České republiky ze dne 8. května 1991 č. 151. Jeho předsedou je 

premiér vlády České republiky, prvním místopředsedou ministr práce a sociálních věcí, 

druhým místopředsedou ministr zdravotnictví a třetím místopředsedou předseda Sboru 

zástupců organizací zdravotně postižených. Členové jsou náměstci ministrů, do jejichž 

resortů spadá problematika zdravotně postižených, místopředseda Sboru zástupců, 

představitel organizací zaměstnávajících převážně zdravotně postižené a vedoucí 

Sekretariátu Výboru . Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit 

jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro 

zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím 

svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se zdravotním 

postižením. Vládní výbor mj. spolupracoval na přípravě Národního plánu pomoci 

zdravotně postiženým občanům (1992), Národního plánu opatření pro snížení 

negativních důsledků zdravotního postižení (1993), Národního plánu vyrovnávání 

příležitostí pro občany se zdravotním postižením (1998), Střednědobé koncepce 

státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (2004) a Národního plánu 

podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 

(2005). Vládní výbor přispěl k šíření informací o problematice zdravotně postižených 

do široké veřejnosti mj. i vyhlášením Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany za nejlepší díla, zaměřená na problematiku zdravotního postižení v tisku, 

rozhlase a televizi. Tato soutěž se koná každoročně od roku 1994. Sekretariát Výboru 

pro zdravotně postižené občany (dále jen „Sekretariát Výboru“ či „Sekretariát“) 

administruje Národní rozvojový program mobility pro všechny, jehož účelem je 

podpora realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Opatření 

zahrnují odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a zpřístupňování 
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dopravy. Sekretariát rovněž administruje dotační program Podpora veřejně účelných 

aktivit ob čanských sdružení zdravotně postižených. 

Národní rada zdravotně postižených České republiky (dále jen „Národní 

rada“) je vzorovou nevládní organizací sdružující jednotlivé organizace zdravotně 

postižených v České republice. Národní rada vznikla na ustavujícím shromáždění 

zástupců organizací zdravotně postižených dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla 

snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně 

postižených v rámci České republiky. Národní rada je dnes uznávaným iniciativním a 

koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně 

postižených. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy 

v České republice a mezinárodními organizacemi a institucemi, je Národní rada 

v současné době největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se 

zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu je Národní rada hlavním 

poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a zastupuje 

občany se zdravotním postižením v dalších významných organizacích, jako je např. 

Svaz měst a obcí České republiky. Je rovněž členem mezinárodních organizací jako 

např. [Disabled Peoples´ International], [Rehabilitation International]  nebo 

[European Disability Forum] . Národní rada má celostátní působnost s organizačními 

jednotkami s krajskou působností.  Pro řešení společných otázek života osob se 

zdravotním postižením jsou ustaveny odborné komise sociální, legislativní, pro 

zaměstnávání, pro životní prostředí, pro problematiku zdravotně postižených dětí. 

K 1. 5. 2008 měla Národní rada celkem 104 kolektivních členů, ve kterých bylo 

sdruženo přes 250 000 fyzických osob. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová,, Praha 2000, Hospodářská, sociální,kulturní práva  a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 75 – 76 
2. Srov. Vláda České republiky.: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Dostupný z:  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/ [cit. 13. 5. 2009].. 
3. Srov. Národní rada zdravotně postižených.: Národní rada zdravotně postižených. Dostupný z:  

http://www.nrzp.cz/narodni-rada-zdravotne-postizenych-cr/ [cit. 16. 5. 2009]. 
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Kapitola IV. 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SYSTÉMU 

DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 

 

1. Systém důchodového pojištění 

 

Základní důchodové pojištění (dále jen „důchodové pojištění“ či „pojištění“) je 

ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

(dále jen „zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení“), v platném znění, ze 

dne 17. prosince 1991, nedílnou součástí sociálního zabezpečení v České republice. 

Teorie práva sociálního zabezpečení řadí tento systém do prvního pilíře sociálního 

zabezpečení (sociální ochrany), tj. sociálního pojištění.  

Zejména na úseku dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem, resp. invaliditou,  tvoří významný zdroj hmotného zabezpečení pro značný 

počet občanů se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu mu bude v této práci 

věnována větší pozornost.  

Důchodové pojištění upravuje především zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ či „zákon“), v platném znění, který 

byl přijat Parlamentem České republiky dne  30. června 1995, vyhláška Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o 

důchodovém pojištění (dále jen „vyhláška č. 284/1995 Sb.“ či „prováděcí vyhláška“), 

v platném znění, ze dne 6. prosince 1995 a některé další právní předpisy.  

Přestože úkolem této práce není detailní rozbor systému důchodového pojištění 

v České republice, považuji pro její účely za vhodné, stručně se zmínit o principech, 

kterými je tento systém ovládán a s ohledem na zadání práce vymezit některé základní 

pojmy. Zvláštní pozornost bude věnována především problematice dávek 

z důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, tj. 

plnému invalidnímu důchodu a částečnému invalidnímu důchodu. Pozornost bude 

věnována rovněž změnám, k nimž na tomto úseku dochází s účinností od 1. ledna 2010 

v rámci tzv. „první etapy důchodového pojištění“.  
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2. Základní principy důchodového pojištění 

 

Mezi základní principy současné právní úpravy systému důchodového pojištění 

v ČR patří účast většiny ekonomicky aktivních osob na důchodovém pojištění.  

Dalším principem, který ovládá důchodové pojištění je princip jednotné 

úpravy. Pro všechny skupiny pojištěnců platí jednotné zásady pro nároky na dávky z 

důchodového pojištění a stanovení jejich výše.   

Pro systém českého důchodového pojištění je typickým rysem povinná účast na 

důchodovém pojištění za splnění podmínek stanovených zvláštním  právním 

předpisem. Občané se nemohou autonomně vyvázat z účasti na důchodovém pojištění a 

přestat přispívat do systému, a to i když jim zjevně nehrozí hmotná nezaopatřenost ve 

stáří. Občané se však mohou ve vymezených případech sami  dobrovolně účastnit na 

důchodovém pojištění.  

Důležitým základním principem důchodového pojištění je obligatornost 

(nárokovost) dávek důchodového pojištění, tj. vznik právního nároku na dávku 

z důchodového pojištění za splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem.  

Princip obligatornosti úzce souvisí s principem soudní ochrany, resp. s 

možností soudního přezkumu rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení , tj. České 

správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) a dalších plátců dávek, jež se týkají 

dávek z důchodového pojištění. Tento přezkum se realizuje v rámci správního 

soudnictví a příslušným je zde v první instanci krajský soud.  

Dávky z důchodového pojištění garantuje stát. Příjmy a výdaje na důchodové 

pojištění jsou součástí výdajů státního rozpočtu. Pojistné na důchodové pojištění se 

vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonech o státním rozpočtu se uvádí 

jako samostatná položka příjmů a výdajů. Garance státu se realizuje rovněž tím, že 

důchodové pojištění provádějí státní orgány.  

Princip zásluhovosti je princip, který se v české právní úpravě důchodového 

pojištění uplatňuje jen částečně. Pojistné na důchodové pojištění se určuje z příslušného 

vyměřovacího základu, který rovněž slouží k výpočtu základu výše dávek 

z důchodového pojištění. Zde se však uplatňuje regulace prostřednictvím stanovení tzv. 

„redukčních hranic“.  
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Základním principem důchodového pojištění je princip solidarity , zejména pak 

solidarity mezi pojištěnci s vyššími příjmy a pojištěnci s nižšími příjmy, která se 

prakticky projevuje redukcí základu pro výpočet výše dávek z důchodového pojištění, a 

solidarity občanů ekonomicky aktivních a občanů – poživatelů dávek z důchodového 

pojištění. Zde především v případě starobních důchodů hovoříme o tzv. mezigenerační 

solidaritě.  

Princip pr ůběžného financování znamená, že se vybrané pojistné na 

důchodové pojištění průběžně spotřebovává na výplaty dávek z důchodového pojištění a 

nevytvářejí se kapitálové fondy, jak je tomu např. u doplňkového penzijního připojištění 

se státním příspěvkem. 

Problematickým rysem českého systému důchodového pojištění je velkoryse 

vymezený okruh náhradních dob pojištění. Tento pro sociální prvek důchodového 

pojištění u nás nežádoucím způsobem ovlivňuje finanční bilanci systému, a přestože  již 

došlo k určitým korekcím, bylo pravděpodobné, že se k tomuto problému zákonodárce 

přinejmenším v rámci dlouho očekávané důchodové reformy ještě vrátí.  

Princip dynamičnosti se realizuje především aktualizací hodnoty příjmů 

pojištěnců pro účely výpočtu důchodů prostřednictvím zvyšování hodnot a částek 

některých výpočtových prvků, neexistencí hranic výše důchodů, stanovením pravidel 

pro zvyšování hranic redukce osobního vyměřovacího základu  a stanovením pravidel 

pro valorizaci vyplácených důchodů. 

Princip ochrany nabytých práv znamená zachování nároků na dávky, které 

byly již získány na základě dříve platných právních předpisů, a to i přestože tyto dávky 

ještě nebyly přiznány. Princip ochrany nabytých práv bývá obsažen v intertemporálních 

ustanoveních  právních předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 195 – 198 



Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Právnická Fakulta 

Miloš Martínek                                                                                                                56

3. Vymezení  pojmů v oblasti důchodového pojištění 

 

Zákon o důchodovém pojištění přímo vymezuje některé klíčové pojmy 

důchodového pojištění, vytvářející ve vzájemné kombinaci podmínky nároků na 

jednotlivé, zejména přímé, důchody. Zákon tyto pojmy dělí především na základní 

a další. Vymezení některých z těchto pojmů bude obsahem dalšího textu. Na tomto 

místě je však nutno konstatovat, že v oblasti důchodového pojištění se možná více 

než v jiných právních odvětvích - vyskytuje rozdíl mezi pojmy používanými v právní 

teorii na jedné a v legislativě na druhé straně. Tento stav není optimální, působí 

problémy a je pravděpodobně způsoben příliš rychle se rozvíjející legislativou v této 

oblasti.  

 

3.1. Základní pojmy 

 

Zákon o důchodovém pojištění vymezuje základní pojmy především 

v ustanovení § 11 až 19. Pojmy zde vymezené však nepředstavují úplný výčet 

základních pojmů.  Některé klíčové pojmy vymezuje zákon i v jiných, zejména 

úvodních, ustanoveních, jiné pak zákon explicitně nedefinuje vůbec.  

 

3.1.1. Relevantní sociální události 

 

Relevantními sociálními událostmi v oblasti důchodového pojištění jsou 

události, jež jsou vypočteny v § 1 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, který 

vymezuje rozsah působnosti zákona o důchodovém pojištění. Mezi tyto sociální události 

patří mj. i případy  invalidity.  

 

3.1.2. Účast na důchodovém pojištění  

 

Jak již bylo naznačeno výše, je účast na důchodovém pojištění   podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění povinná pro fyzické osoby (dále 

jen „osoby“) uvedené v § 5 zákona o důchodovém pojištění, který vymezuje okruh 

osob, jež jsou při splnění podmínek stanovených zákonem účastny pojištění  ex lege. 

Mezi podmínky, které musí druhově určené skupiny osob, vymezené v § 5  zákona o 
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důchodovém pojištění, splnit  v souvislosti s povinnou účastí na důchodovém pojištění 

patří mimo jiné např.účast na nemocenském pojištění (péči) podle zvláštních právních 

předpisů (ustanovení § 8 zákona o důchodovém pojištění), s výjimkou osob samostatně 

výdělečně činných, které se nemocenského pojištění účastní dobrovolně. 

Podle věty druhé § 2 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění se důchodového 

pojištění při splnění podmínek stanovených zákonem mohou dobrovolně účastnit též 

osoby uvedené v § 6 zákona o důchodovém pojištění. Podmínkou pro účast těchto osob 

na důchodovém pojištění je mimo jiné např. podání přihlášky k účasti na důchodovém 

pojištění u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), 

přičemž místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu osoby, a povinnost platit 

pojistné na důchodové pojištění nejpozději do dne žádosti o dávku z důchodového 

pojištění, pro jejíž nároky výši má být doba pojištění započtena.  

 

3.1.3. Důchody 

 

Zákon o důchodovém pojištění vypočítává jednotlivé druhy  důchodů aniž by 

pojem důchodu explicitně definoval.  

Pro účely této práce bychom pojem „důchod“ mohli vymezit tak, že jde o 

dlouhodobou dávku hmotného zabezpečení z důchodového pojištění poskytovanou v 

sociálně-pojišťovacím systému, jako opakující se peněžité plnění řešící sociální situace 

osob účastných na důchodovém pojištění, vzniklé na základě zvláštním právním 

předpisem vymezených sociálních událostí.  

V ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až e) zákona o důchodovém pojištění se 

taxativně vypočítává pět základních druhů důchodů. Tento výčet zahrnuje mj. také plný 

invalidní důchod a částečný invalidní důchod. 

Z hlediska účelu a vztahu k poživateli důchodu mají plný invalidní důchod a 

částečný invalidní důchod charakter „důchodů přímých“.  

 

3.1.4. Doba pojištění a další doby 

 

Doba pojištění ovlivňuje vznik nároku na důchod i jeho výši. Dobou pojištění je 

po 31. prosinci 1995 u osob uvedených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až l) a písm. v) 

a odst. 2 zákona o důchodovém pojištění a u osob uvedených v ustanovení § 6 zákona, 
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za které bylo v ČR zaplaceno pojistné na důchodové pojištění, doba účasti na pojištění, 

a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného na důchodové pojištění.  

Podmínka zaplacení pojistného uvedená v ustanovení §  11 odst. 1 písm. a) 

zákona o důchodovém pojištění se považuje za splněnou, i když zaměstnavatel pojistné 

na důchodové pojištění neodvedl, ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést. To však 

podle věty třetí § 11 odst. 2 neplatí , jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), d) a f) 

zákona o důchodovém pojištění,   jejichž zaměstnavatel je obchodní společností a tyto 

osoby jsou současně společníky této společnosti případně členy jejího statutárního 

orgánu nebo dozorčí rady, nebylo-li dlužné pojistné  zaplaceno do tří let ode dne 

splatnosti tohoto pojistného.  

Za dobu pojištění uvedenou v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o 

důchodovém pojištění se u osob uvedených v § 5. odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) a v) a 

v odst. 2 zákona nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy příjmy 

započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního 

právního předpisu proto, že tyto osoby nevykonávaly činnost zakládající účast na 

pojištění ani nepobíraly dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem 

Zvláštní úpravu doby pojištění osob samostatně výdělečně činných pak obsahuje 

ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona o důchodovém pojištění.  

I za účinnosti zákona o důchodovém pojištění budou ještě po dlouhou dobu 

hodnoceny doby získané před jeho účinností, proto je v ustanovení § 13 odst. 1 zákona 

o důchodovém pojištění řešena transformace těchto dřívějších dob nazývaných „doby 

zaměstnání“, vymezených v ustanovení § 8 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení (dále jen „zákon o sociálním zabezpečení“), ve znění platném do 31. 

prosince 1995.  

Téměř na roven době pojištění se klade náhradní doba pojištění, za niž se 

neplatí pojistné, upravená zákonem o důchodovém pojištění v ustanovení § 12, 

popřípadě náhradní doby  upravené zákonem o sociálním zabezpečení ve znění 

platném do 31. prosince 1995 (ustanovení § 12 a 13 odst. 2 zákona o důchodovém 

pojištění).  
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3.1.5. Výpočtový základ a další dílčí výpočtové prvky 

 

Zákon o důchodovém pojištění definuje výpočtový základ a další dílčí 

výpočtové prvky jako základní pojmy v ustanovení 15 a následujících.  

Výpočtový základ ve spojení s dobou pojištění a v kombinaci s procentní 

sazbou určuje výši procentní výměry. 

Jde o výsledek složitějšího, vícestupňového, matematického postupu, při němž 

se v určeném rozhodném období zjistí vyměřovací základy resp. jejich úhrny. Úhrny 

vyměřovacích základů za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období se za pomoci 

koeficientů nárůstu všeobecného vyměřovacího základu převedou na roční vyměřovací 

základy, z  nichž se za pomoci převodního koeficientu a se zřetelem k případným 

vyloučeným dobám vypočte měsíční průměr, tj. osobní vyměřovací základ. Osobní 

vyměřovací základ, jehož výše přesahuje redukční hranice stanovené zákonem o 

důchodovém pojištění a aktualizované prováděcími předpisy, je po korekci, provedené 

podle pravidel stanovených zákonem o důchodovém pojištění  výpočtovým základem.  

Výpočtovým základem je tedy podle ustanovení § 15 zákona o důchodovém 

pojištění osobní vyměřovací základ vymezený v ustanovení § 16 zákona o důchodovém 

pojištění, pokud nepřevyšuje částku 10 500  Kč.  

Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 10 500 Kč, stanoví se výpočtový 

základ tak, že částka 10 500 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího 

základu nad 10 500 Kč do 27 000 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího 

základu nad 27 000 Kč se počítá 10 %. 

Částky 10 500 Kč a 27 000 Kč jsou první a druhou redukční hranicí, které určují 

jaká část osobního vyměřovacího základu se použije pro účely stanovení výpočtového 

základu.  Tyto částky se pravidelně zvyšují a v této hodnotě byly z účinností od 1. ledna 

2009 stanoveny nařízením vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového 

pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše 

přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007, 

a kterým se upravují částky pro stanovení výpočtového základu za kterou je plátcem 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ze dne 22. září 2008. 

Pravidla pro zachování výpočtového základu jsou obsažena v ustanovení § 19 

zákona o důchodovém pojištění. Jejich  účelem je zaručit, aby žádný z budoucích 

přímých důchodů téhož pojištěnce nebyl vypočten z nižšího výpočtového základu, než z 
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kterého byl vypočten dřívější (týž nebo jiný) přímý důchod. Tato pravidla se vztahují i na 

případy, kdy je přiznáván důchod podle zákona o důchodovém pojištění, zatímco 

předchozí důchod (důchody) byl vyměřen ještě podle předpisů platných před 1. lednem 

1996, kdy zákon o důchodovém pojištění nabyl účinnosti.  

Jednotlivé dílčí výpočtové prvky (osobní vyměřovací základ, roční 

vyměřovací základ, vyměřovací základ, vyloučené doby, koeficient nárůstu 

všeobecného vyměřovacího základu, všeobecný vyměřovací základ, přepočítací 

koeficient a rozhodné období) pak definuje zákon o důchodovém pojištění 

v ustanovení § 16 až 18.  

 

3.2.  Další pojmy  

 

Zákon o důchodovém pojištění v ustanovení § 20 až 27. vymezuje některé další 

pojmy důchodového pojištění. .   

 

3.2.1. Pracovní úraz  

 

Pracovním úrazem se podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o důchodovém 

pojištění rozumí úraz, který utrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na 

důchodovém pojištění a který se za pracovní nebo služební považuje podle 

pracovněprávních nebo služebních předpisů platných v době vzniku plné nebo částečné 

invalidity následkem takového úrazu.  

Podle věty druhé § 25 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je pracovním 

úrazem také úraz, který pojištěnec utrpěl při přípravě k obraně ČR  nebo pojištěnec, 

jenž není vojákem z povolání ani vojákem v další službě, při výkonu služby v 

ozbrojených silách ČR anebo pojištěnec při výkonu činnosti prováděné v rámci civilní 

služby podle pokynů osoby, u níž se civilní služba koná, nebo v přímé souvislosti s 

takovým výkonem. To platí obdobně pro onemocnění vzniklá při výkonu těchto služeb. 

Zejména na úseku dávek z důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem má pojem „pracovní úraz“ značný význam. V případě 

pracovního úrazu se nevyžaduje pro vznik nároku na plný či částečný invalidní důchod 

potřebná doba pojištění.  
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 Pro úplnost je třeba dodat, že oblast úrazového pojištění zaměstnanců  dozná 

značných změn s nabytím účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, který mimo jiné nově definuje pojmy pracovního úrazu a nemoci 

z povolání.  

 

3.2.2. Nemoc z povolání 

 

Nemoc z povolání je zákonem o důchodovém pojištění upravena shodně jako 

pracovní úraz. V ustanovení § 25 odst. 2 zákona se stanoví, že tam, kde se v zákoně o 

důchodovém pojištění hovoří o pracovním úrazu, rozumí se tím též nemoc z povolání. 

Které nemoci se považují za nemoci z povolání, upravují podrobně prováděcí předpisy, 

jimiž jsou nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, 

v ze dne 15. listopadu 1995, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., 

kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam 

zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění, ze dne 12. 

prosince 1997.  

 

3.2.3. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je vymezen v § 26 zákona o 

důchodovém pojištění jako „nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské 

vědy má trvat déle než jeden rok“.  

Tento základní pojem spoluvytváří definice plné a částečné invalidity.  

 

3.2.4. Výdělečná činnost a soustavná výdělečná činnost 

 

Výdělečnou činností se podle ustanovení § 27 zákona o důchodovém pojištění 

rozumí činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l) a v) zákona vykonávaná v 

rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. 

Pojem „výdělečná činnost“ vymezený v § 27 zákona o důchodovém pojištění 

není totožný s pojmem „soustavná výdělečná činnost"  a nelze jej pokládat ani za jeho 

součást.  
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Pojem soustavná výdělečná činnost jak je zákonem o důchodovém pojištění 

používán v ustanovení § 39 odst. 1 a 3 a § 44 odst. 1 je blíže vymezen v § 5 vyhlášky č. 

284/1995 Sb., tak, že za soustavnou výdělečnou činnost se považuje „činnost 

vykonávaná tak, že výdělek z ní je stálým zdrojem příjmu, a to i když tato činnost 

nezakládá účast na důchodovém pojištění“.  

Soustavnou výdělečnou činností však podle věty druhé § 5 prováděcí vyhlášky 

není taková činnost vykonávaná nejdéle po dobu jednoho roku v rámci pracovní 

rehabilitace na základě doporučení příslušného lékaře OSSZ. 

Zvláštním způsobem je v § 3 vyhlášky č. 284/1995 Sb., upravena výdělečná 

činnost v cizině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 198 – 204 
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4. Způsob výpočtu důchodu 

 

Způsob výpočtu důchodu (dávkovou formuli) lze definovat jako právním 

předpisem upravenou metodu stanovení základu pro účely vyměření dávky 

z důchodového pojištění a metodu vyměření této dávky, za použití standardních 

matematických postupů. Ve způsobu výpočtu důchodů se uplatňuje několik základních 

principů.  

Princip univerzálnosti je patrný z jednotného postupu při výpočtu důchodů. 

Určité výjimky z této jednotnosti však zákon o důchodovém pojištění zná.  

Princip dvousložkovosti je principem uplatňovaným bez výjimky. Všechny 

druhy důchodů se skládají ze dvou základních složek, a to ze základní výměry a 

procentní výměry. Při stanovení procentní výměry se vedle principu univerzálnosti 

částečně promítá i princip zásluhovosti.  

Dynamičností se rozumí systém pravidel stanovených zákonem o důchodovém 

pojištění, podle nichž se hodnota některých dílčích výpočtových prvků pravidelně 

aktualizuje, zpravidla v závislosti na vývoji průměrné mzdy za příslušné období, 

zjištěné Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“), a systém pravidel stanovených 

zákonem o důchodovém pojištění, podle kterých se valorizují vyplácené důchody, a to 

především v závislosti na vývoji spotřebitelských cen. Aktualizací se zde prakticky 

vždy rozumí zvýšení příslušných hodnot či částek.  

Princip solidarity  byl již dostatečně popsán v kapitole 2. Jde především o 

solidaritu vysokopříjmových a nízkopříjmových skupin pojištěnců.  

 

4.1. Výpočet důchodů 

 

Jak již bylo řečeno, skládají se všechny druhy důchodů ze dvou základních 

složek, základní výměry (stanovené pevně zákonem o důchodovém pojištění a 

zvyšované nařízeními vlády na základě zmocnění a podle pravidel stanovených 

zákonem o důchodovém pojištění a garantované všem poživatelům důchodů) a 

procentní výměry (kombinace doby pojištění, procentní sazby a výpočtového základu). 

 Záměrně je stranou ponechán popis výpočtu pozůstalostních důchodů.  
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4.1.1. Základní výměra 

 

Základní výměra je první základní složkou všech druhů důchodů. Je zákonem o 

důchodovém pojištění stanovena pevně a nyní činí pro důchody přiznané před 1. lednem 

1996 i pro důchody přiznané po 1. lednu 1996 2 170 Kč měsíčně. Takto byla stanovena 

z účinností od 1. srpna 2008 nařízením vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení 

důchodů v roce 2008, ze dne 2. června 2008.  

 

4.1.2. Procentní výměra 

 

Procentní výměra je druhou základní složkou všech druhů důchodů. Procentní 

výměra přímých důchodů je výsledkem kombinace tří prvků, a to potřebné doby 

pojištění (obvykle  včetně náhradních dob pojištění), procentní sazby a výpočtového 

základu. Doba pojištění byla vymezena v bodě 3.1.4. Potřebnou dobu pojištění stanoví 

zákon pro jednotlivé druhy důchodů a skupiny pojištěnců různým způsobem. Potřebné 

doby pojištění na úseku dávek z důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem upravuje zákon o důchodovém pojištění v ustanovení § 

40. Procentní sazba je zákonem o důchodovém pojištění stanovena individuálně pro 

jednotlivé druhy dávek z důchodového pojištění. Výpočtovému základu a dalším dílčím 

výpočtovým prvkům byla věnována pozornost v bodě 3.1.5.  

 

4.3. Zvyšování důchodů 

 

Zvyšování (valorizace) důchodů resp.jejich zhodnocování  je prostředkem k 

udržení jejich reálné hodnoty. Udržení reálné hodnoty důchodů je vyjádřením zásady 

zachování přiměřeného poměru mezi životní úrovní poživatelů důchodů a životní 

úrovní osob ekonomicky aktivních.  

Pravidla zvyšování důchodů jsou zákonem o důchodovém pojištění stanovena v 

§ 67. Vyplácené důchody se zvyšují v pravidelném (ustanovení § 67 odst. 2 zákona o 

důchodovém pojištění) a v mimořádném (ustanovení § 67 odst. 3 zákona o důchodovém 

pojištění) termínu, a to v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za 

domácnosti celkem (dále jen „růst cen“)  a v závislosti na růstu indexu reálné mzdy 
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(dále jen „růst reálné mzdy“) v obdobích  stanovených V § 67 odst.  5 a 6 zákona o 

důchodovém pojištění.  

Důchody se zvyšují v pravidelném termínu, tj. od splátky důchodu splatné v 

lednu, pokud zvýšení důchodu stanovené podle pravidel uvedených v § 67 odst. 4 

zákona o důchodovém pojištění činí aspoň 2 %. 

V mimořádném termínu se důchody zvyšují, pokud v období vymezeném v § 67 

odst. 5 zákona o důchodovém pojištění růst cen dosáhl aspoň 5 %, a to od splátky 

důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v 

němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. 

Důchody se zvyšují nařízením vlády na základě zmocnění podle ustanovení § 67 

odst. 10 zákona.   Jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, stanoví vláda 

zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden rok předchází 

kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů. Jde-li o zvýšení 

důchodů v mimořádném termínu, stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od 

posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. 

Další podrobnosti stanoví zákon o důchodovém pojištění  v § 67 odst. 4 až 9.  

 

4.4. Srovnávací výpočet 

 

Pro úplnost je ještě vhodné  zmínit se o tzv. „srovnávacím výpočtu“.  

„Srovnávací výpočet“ je termín, který zákon o důchodovém pojištění přímo nepoužívá. 

Jde o soubor pravidel majících ochranný charakter a  obsažených v ustanovení § 71 

zákona o důchodovém pojištění, která podrobně upravují způsob, a určují podmínky za 

kterých se provádějí výpočty důchodů podle předpisů platných ke dni 31. prosince 

1995,  na něž vzniká nárok až za účinnosti zákona o důchodovém pojištění. Odstraňují 

se tak negativní důsledky, které mohou vzniknout v některých (spíše výjimečných) 

případech při určování výše těchto důchodů podle parametrů pro výpočet důchodů 

stanovených zákonem o důchodovém pojištění. Tato pravidla řeší i otázky tzv. 

„preferenčních odchylek“ v závislosti na zařazení zaměstnání do pracovních kategorií 

či kategorií funkcí podle předpisů platných před 1. lednem 1993. 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 204 – 210 
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5. Dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 

 

Účelem dávek z důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem je hmotně zabezpečit osoby, které jsou z důvodu tohoto zdravotního 

stavu   neschopné výdělečné činnosti nebo schopné výdělečné činnosti jen  v omezeném 

rozsahu nebo jen za zvláštních podmínek.  

Právo na přiměřené hmotné zabezpečení vyplývá těmto osobám z čl. 30 Listin 

základních práv a svobod a z některých mezinárodních dohod jako je např.Úmluva o 

minimální normě sociálního zabezpečení č. 102, přijaté na půdě MOP a uveřejněné 

sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 461/1991 Sb. 

 

5.1. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

 

Pojem „dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“ byl již ve své zákonem 

definované podobě popsán v bodě 3.2.3.  

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je základní (nikoli však výlučnou) 

podmínkou nároku na dávky z důchodového pojištění podmíněné dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem, jak ostatně napovídá jejich označení. Sama existence 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu však  automaticky nezakládá nárok na tyto 

dávky, aniž by byly splněny další zákonem stanovené podmínky, tj. nemá automaticky 

za následek vznik plné či částečné invalidity. Naproti tomu neexistence dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu zcela vylučuje veškeré úvahy o nároku na dávky 

podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, a to i tehdy, jestliže by byly 

splněny všechny ostatní zákonem stanovené podmínky pro tento nárok.  

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je výchozím předpokladem uznání plné i 

částečné invalidity a spoluvytváří jejich definice. Jde o tzv. „zdravotní podmínku“.  

Teprve je-li spolehlivě (úplně a přesvědčivě) zjištěn dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav posuzované osoby, je možné posoudit míru její zachované schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti pro účely hmotného zabezpečení z důchodového pojištění, 

případně posouzení schopnosti výkonu soustavné výdělečné činnosti jen za zcela 

mimořádných podmínek při zdravotním postižení zakládajícím dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav či posouzení míry ztížení obecných životních podmínek v důsledku 

zdravotního postižení.  
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Nepříznivost a dlouhodobost zdravotního stavu se pro účely zákona o 

důchodovém pojištění posuzuje výhradně z medicínského hlediska 

 

5.2. Invalidita  

 

Pojem invalidity je používán v nejrůznějších konotacích mnoha obory a je tak 

chápán často velmi rozdílně. V právním smyslu je invalidita „souhrnem právními 

předpisy stanovených předpokladů pro její uznání“.  

Konkrétní právní úpravy vycházejí zejména ze tří základních koncepčních 

modelů invalidity, přičemž tyto modely často různým způsobem kombinují.  

Koncepce invalidity fyzické sleduje zejména změny  fyziologických schopností 

člověka, resp. upřednostňuje rozsah a intenzitu zdravotního postižení bez zřetele k jeho 

ekonomickým a profesním důsledkům. 

Koncepce invalidity profesionální zohledňuje především nemožnost výkonu 

dosavadního zaměstnání, vykonávaného do vzniku invalidity  a společensky 

preferovaného z prestižních důvodů.  

Koncepce invalidity všeobecné vychází z příčinné souvislosti zdravotního 

postižení člověka a jeho zbývajícího pracovního potenciálu (pracovní validity).  

Pracovní potenciál je kategorií používanou spíše teorií sociálního zabezpečení. 

Rozumí se jím souhrn všech tělesných, smyslových a duševních schopností člověka bez 

poměru k výkonu konkrétní pracovní činnosti, čímž se liší od kategorie pracovní 

schopnosti (používané v naší praxi), která je poměrem pracovního potenciálu člověka 

k požadavkům pro výkon  konkrétní pracovní činnosti.  

Z hlediska toho, v jakém období života člověka invalidita vznikla, dělíme 

invaliditu na invaliditu z mládí  a invaliditu  vzniklou v produktivním či 

postproduktivním věku.  

Z hlediska příčin vzniku invalidity, můžeme dělit invaliditu na invaliditu 

obecnou  (vzniklou na základě obecného onemocnění či úrazu) a na invaliditu 

kvalifikovanou  (vzniklou na základě pracovního úrazu či nemoci z povolání).  

Hmotné zabezpečení osob, které jsou invalidy na základě pracovního úrazu či 

nemoci z povolání (kvalifikovaná či průmyslová invalidita) se nemusí uskutečňovat 

vždy v rámci  systému důchodového pojištění. Je otázkou koncepce sociální politiky 
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každého státu, zda nezvolí jiný specializovaný a rovněž obligatorní systém tzv. 

úrazového pojištění, který tyto případy pokryje.  

Hmotné zabezpečení v případech kvalifikované invalidity se v ČR zatím 

poskytuje z důchodového pojištění, přičemž se pro vznik nároku na ně nevyžaduje 

potřebná doba pojištění.  

Kompenzace poklesu výdělků osob invalidních následkem pracovního úrazu či 

nemoci z povolání se v ČR řeší rovněž podle předpisů pracovního práva v rámci 

pracovněprávního odškodnění.  

Jak již však bylo výše uvedeno, v současné době platí v České republice dvě 

zcela odlišné právní úpravy úrazového pojištění. K zásadní změně v této oblasti by mělo 

dojít v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců v lednu roku 2010. Je však nutno dodat, že poslední vývoj zatím směřuje 

spíše k dalšímu odložení účinnosti tohoto zákona.    

Invalidita jako sociální událost je důsledkem nepředvídatelné poruchy zdraví 

člověka, spojené se snížením nebo ztrátou pracovního potenciálu. Jde tedy o jev zcela 

patologický.  

Definovat invaliditu obecně je možné jen za značného zjednodušení a za 

podmínky, že budou pominuty některé její aspekty. Výsledek by pak zřejmě stejně bylo 

nutné uvádět v uvozovkách.  

Pro účely této práce je rozhodující definice invalidity obsažená v § 39 odst. 1 

písm a) a b) a v § 44nodst. 1a 2 zákona o důchodovém pojištění, kde se stanoví, kdo je 

plně a částečně invalidním.  

Právní úprava obsažená v zákoně o důchodovém pojištění tedy rozeznává dva 

stupně invalidity, a to invaliditu plnou  a invaliditu částečnou, přičemž kritéria pro 

posouzení obou stupňů invalidity jsou jednotná.  

Při určování toho, zda pojištěnec je či není invalidní, vychází zákon o 

důchodovém pojištění v zásadě z posuzování tzv. „zbytkového pracovního potenciálu 

pojištěnce“, u něhož byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, a uplatňuje 

principy všeobecné invalidity.  

Plně invalidním je podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém 

pojištění ten pojištěnec, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla z 

důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 66 %  (zde se vychází z 

koncepce invalidity všeobecné). 
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Plně invalidním je však podle ustanovení §39 odst. 1 písm. b) zákona o 

důchodovém pojištění i pojištěnec, který je schopen pro své zdravotní postižení, které 

zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, soustavné výdělečné činnosti jen za 

zcela mimořádných podmínek (zde se do značné míry vychází z koncepce fyzické 

invalidity, neboť se zde zohledňují těžká zdravotní postižení tělesná, smyslová, 

mentální a postižení způsobující imobilitu). 

Za částečně invalidního se podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona o důchodovém 

pojištění považuje ten pojištěnec, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti 

poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, a 

nejvíce o 65 % (zde se rovněž vychází z koncepce všeobecné invalidity). 

Částečně invalidním je podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o důchodovém 

pojištění  i ten pojištěnec, jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje 

obecné životní podmínky (zde se opět uplatňuje koncepce fyzické invalidity, kdy se při 

zachované výdělečné schopnosti zohledňují tělesné vady značně ztěžující či 

znemožňující obvyklé uspokojování společenských, kulturních, hygienických nebo 

jiných potřeb). 

Právní úprava způsobu posouzení a procentní míry poklesu schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti, stanovení okruhu zdravotních postižení umožňujících soustavnou 

výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek a stanovení okruhu 

zdravotních postižení značně ztěžujících obecné životní podmínky  byla svěřena 

prováděcímu předpisu, tj. vyhlášce č. 284/1995 Sb.,  

Výčet zdravotních postižení uvedený ve vyhlášce č. 284/1995 Sb., není 

taxativní. Jestliže v prováděcí vyhlášce není výslovně uvedeno zdravotní postižení, jež 

je v daném případě příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, je třeba 

stanovit procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle 

zdravotního postižení, které je  v  příloze č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., uvedeno, a 

které je s ním svým funkčním dopadem nejvíce srovnatelné. To platí obdobně i u výčtu 

okruhu zdravotních postižení umožňujících soustavnou výdělečnou činnost za zcela 

mimořádných podmínek a zdravotních postižení značně ztěžujících obecné životní 

podmínky, která jsou uvedena v přílohách č. 3 a 4 této vyhlášky. 

Pojem soustavné výdělečné činnosti byl popsán v bodě 3.2.4. .  

Postup při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce 

je upraven v § 39 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění a v § 6 vyhlášky č. 284/1995 
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Sb., tak, že je nutné vycházet z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních 

vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, 

smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které 

vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, 

zkušenostem a znalostem. V úvahu se přitom bere, zda jde o zdravotní postižení trvale 

ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své 

zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh 

výdělečné činnosti, než dosud vykonával. 

Aby mohla být stanovena procentní míra poklesu schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu.  

Jestliže je těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu 

schopnosti soustavné výdělečné činnosti se nesčítají, ale určí se které zdravotní 

postižení je nejzávažnější (dominantní) příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví 

podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních 

postižení.  

V případě, že je u pojištěnce dominantním takové zdravotní postižení, které s 

ohledem na předchozí výdělečné činnosti, dosažené vzdělání, zkušenosti, znalosti a 

schopnost rekvalifikace způsobuje pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 

větší, než který odpovídá stanovené horní hranici míry poklesu této schopnosti, nebo 

nastal-li takový pokles v důsledku působení více příčin dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu pojištěnce, lze podle ustanovení § 6 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 284/1995 

Sb., tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. 

Naproti tomu je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

zdravotní postižení, které s ohledem na předchozí výdělečné činnosti, dosažené 

vzdělání, zkušenosti a znalosti, jakož i schopnost rekvalifikace nebo s ohledem na 

dlouhodobě příznivou stabilizaci zdravotního stavu způsobuje pokles schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti menší, než by odpovídal dolní hranici míry poklesu této 

schopnosti v daném procentním rozpětí, lze podle ustanovení § 6 odst. 5 prováděcí 

vyhlášky tuto dolní hranici snížit, avšak maximálně o 10 procentních bodů. 

Tam, kde vyhláška č. 284/1995 Sb., v příloze č. 2  rozlišuje různé stupně 

určitého zdravotního postižení, a pojištěnec má být posuzován podle méně závažného 
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stupně, je nutné před rozhodnutím o nároku na některou z dávek podmíněných 

dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem určit, co odlišuje jeho zdravotní postižení 

zakládající dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav od závažnějšího stupně takového 

postižení. 

Povinnou součástí posudků vyslovujících částečnou invaliditu nebo dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav (nedosahující  33 % poklesu schopnosti soustavné výdělečné 

činnosti) je tzv. pracovní rekomandace, tj. doporučení okruhu vhodných zaměstnání.  

pracovní rekomandace se uskutečňuje pouze na základě zjištěného zdravotního 

stavu a zachovaného pracovního potenciálu.  

 

5.3. Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a invalidity  pro 

účely důchodového pojištění 

 

Plnou a částečnou invaliditu pojištěnců posuzují pro účely rozhodování o 

nárocích na příslušné dávky z důchodového pojištění  při zjišťovacích (slouží k 

prověření žádosti pojištěnce o plný či částečný invalidní důchod) a kontrolních (slouží 

k zjištění, zda již dříve přiznaná plná či částečná invalidita pojištěnce trvá) lékařských 

prohlídkách příslušní posudkoví lékaři OSSZ.  

Posudkoví lékaři OSSZ posuzují i zdravotní stav osob, jejichž důchodové 

pojištění provádějí ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, s výjimkou případů, kdy 

jde o posouzení toho, zda úraz nebo onemocnění vznikly při výkonu služby nebo v 

přímé souvislosti s takovým výkonem. Zde rozhodují pro účely řízení o plném nebo 

částečném invalidním důchodu zvláštní lékařské komise zřízené v oborech působnosti 

těchto ministerstev. 

K posuzování zdravotního stavu, které vyžaduje zvláštní odborné znalosti, 

mohou ministři obrany, vnitra a spravedlnosti po dohodě s ministrem práce a sociálních 

věcí zřídit  v oborech své působnosti vlastní posudkové komise. 

Při posuzování plné a částečné invalidity a změny jejího stupně vycházejí 

příslušní posudkoví lékaři OSSZ z podkladů (lékařských zpráv a posudků) o zdravotním 

stavu pojištěnců vypracovaných odbornými lékaři.  

Příslušní posudkoví lékaři OSSZ posuzují zdravotní stav a míru poklesu 

schopnosti soustavné výdělečné činnosti i pro řízení o uznání plné nebo částečné 

invalidity, které se zahájí z úřední povinnosti v případě, že je  pojištěnec z důvodu 
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dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopen práce po dobu alespoň šesti 

měsíců, náleží mu nemocenské a nepožádal si o některý z invalidních důchodů sám, 

anebo o něj požádal, avšak ten mu nebyl přiznán z jiného důvodu, než že by nebyl plně 

nebo částečně invalidní. Takový posudek je podkladem pro rozhodnutí OSSZ, které je 

pak za podmínky zjištění plné či částečné invalidity podkladem pro přiznání příslušné 

dávky z důchodového pojištění.   

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“) 

prostřednictvím svých posudkových komisí posuzuje zdravotní stav a pracovní 

schopnost občanů pro účely přezkumného soudního řízení  ve věcech důchodového 

pojištění.  

Vedle celkového posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů 

zaujímají posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále 

jen „PK MPSV“) také posudkové závěry o plné a částečné invaliditě (čímž se jejich 

posudky liší od posudků znaleckých). Právní závěr o plné a částečné invaliditě však 

v přezkumném soudním řízení přísluší pouze soudu.  

Posudkovou činnost PK MPSV zakotvuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení v ustanovení § 4 odst. 2. PK MPSV posuzují rovněž zdravotní stav a 

pracovní schopnost občanů pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené 

rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku lékaře OSSZ, S některými  výjimkami 

stanovenými zákonem o sociálním zabezpečení.  

Posudky PK MPSV o invaliditě mají pro účely přezkumného soudního řízení ve 

věcech důchodového pojištění charakter předepsaného důkazu (jenž však nemá vyšší 

důkazní sílu).  

Posudky PK MPSV v přezkumném soudním řízení musí být úplné a 

přesvědčivé, tj. musí být vzaty v úvahu všechny rozhodující skutečnosti a posudkový 

závěr musí být náležitě zdůvodněn.  

Vedle konstatování existence nebo neexistence plné či částečné invalidity 

pojištěnce, je na úseku dávek z důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem úkolem orgánů lékařské posudkové služby ( dále jen 

„LPS“) přesně stanovit datum vzniku, změny stupně a zániku invalidity. 

Plná či částečná invalidita vzniká v průběhu podpůrčí doby pobírání 

nemocenského, nebo mimo tuto dobu, kdy pojištěnec není ve zvláštním právním 

předpisem (formálně) uznané dočasné pracovní neschopnosti.  
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Spolehlivé stanovení data vzniku plné či částečné invalidity může mít význam 

zejména pro určení toho, zda byla splněna další (kumulativní) podmínka nároku na plný 

či částečný invalidní důchod, tj. podmínka získání potřebné doby pojištění.  

Jestliže nelze spolehlivě určit datum vzniku plné či částečné invalidity, musí být 

tato skutečnost při posouzení zdravotního stavu občana pro účely zjištění plné či 

částečné invalidity řádně zdůvodněna.  

Vznikala-li invalidita postupně, je pak nutno uvést den, kdy již byla její 

existence nepochybná.  

Zánik invalidity pojištěnce v důsledku zlepšení jeho zdravotního stavu nebo 

stabilizace jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, anebo  v důsledku zjištění 

dřívějšího posudkového omylu či zpřísnění právní úpravy, má za následek zánik nároku 

na příslušné dávky z důchodového pojištění.  

Při posuzování zániku plné či částečné invalidity musí podaný posudek uvádět , 

zda a v jakém směru došlo u posuzovaného  ke zlepšení jeho zdravotního stavu, nebo co 

jiného odůvodňuje závěr, že důchodce již  není  plně nebo částečně invalidní a stalo-li 

se tak v důsledku stabilizace jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu či v 

důsledku dřívějšího posudkového omylu nebo v důsledku změny posudkových kritérií.  

 

5.4. Druhy dávek podmíněných invaliditou  

 

Dávkami podmíněnými plnou nebo částečnou invaliditou jsou podle ustanovení 

§ 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o důchodovém pojištění  plný a částečný invalidní 

důchod.  

 

5.4.1. Podmínky nároku na plný invalidní důchod 

 

Podle ustanovení § 38 zákona o důchodovém pojištění má pojištěnec nárok na 

plný invalidní důchod, jestliže se stal  plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, 

pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle 

ustanovení § 29 zákona o důchodovém pojištění, popřípadě, byl-li přiznán starobní 

důchod podle ustanovení § 31 zákona o důchodovém pojištění, pokud nedosáhl 

důchodového věku, nebo je plně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z 

povolání (v takovém případě se na pojištěnci nevyžaduje podmínka potřebné doby 
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pojištění, ani podmínka neexistence nároku na starobní důchod či nedosažení 

důchodového věku při pobírání starobního důchodu podle ustanovení § 31 zákona o 

důchodovém pojištění). 

Na plný invalidní důchod má podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o 

důchodovém pojištění nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt 

na území České republiky a je plně invalidní, jestliže plná invalidita vznikla před 

dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu 

vymezenou v § 40 zákona o důchodovém pojištění. V tomto případě hovoříme o tzv. 

„invalidit ě z mládí“.  

Potřebná doba pojištění je stanovena v § 40 zákona o důchodovém pojištění a je 

odstupňována podle věku pojištěnce. Činí u pojištěnce  

• do 20 let méně než jeden rok,  

• od 20 let do 22 let jeden rok,  

• od 22 let do 24 let dva roky,  

• od 24 let do 26 let tři roky,  

• od 26 let do 28 let čtyři roky a  

• nad 28 let pět roků. 

Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se zjišťuje z období 

před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 

deseti roků před vznikem plné invalidity.  

Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se 

považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků 

dokončeném po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom 

potřebná doba pojištění dva roky). 

Pro tyto účely se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob 

uvedených v § 5 odst. 1 písm. m) a n) zákona o důchodovém pojištění a doba studia na 

střední nebo vysoké škole v ČR před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení 

povinné školní docházky. 

Nárok na plný invalidní důchod trvá jestliže jsou splněny podmínky stanovené 

zákonem o důchodovém pojištění pro jeho vznik, zejména pak existence plné invalidity. 

Nárok na plný invalidní důchod zaniká ex lege především v důsledku zániku 

plné invalidity popřípadě v důsledku změny jejího stupně z invalidity plné na invaliditu 

částečnou (při zlepšení zdravotního stavu či jeho stabilizaci).    
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Zánik nároku na výplatu plného invalidního důchodu je však spojen až s právní 

mocí a vykonatelností správního rozhodnutí, jímž příslušný orgán sociálního 

zabezpečení odejme pobíraný plný invalidní důchod. To platí obdobně i při zániku 

nároku na částečný invalidní důchod. 

 

5.4.2. Podmínky nároku na částečný invalidní důchod 

 

Nárok na částečný invalidní důchod má pojištěnec podle ustanovení § 43 zákona 

o důchodovém pojištění, jestliže se stal částečně invalidním  a získal potřebnou dobu 

pojištění, nebo jestliže se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání (zde se opět nevyžaduje  podmínka získání potřebné doby pojištění). 

Potřebná doba pojištění pro nárok na částečný invalidní důchod se posuzuje 

stejně jako potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod podle ustanovení 

§ 40 zákona o důchodovém pojištění.  

Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, pokud 

bezprostředně před vznikem částečné invalidity byl pobírán plný invalidní důchod 

přiznaný podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění (z titulu 

invalidity z mládí), popřípadě podle obdobných ustanovení předpisů platných před 1. 

lednem 1996. 

 

5.5. Výše plného a částečného invalidního důchodu  a jejich výplata 

 

Základní principy výpočtu přímých důchodů byly již naznačeny v kapitole 4. 

Pro úplnost je však nutné uvést některá specifika dávkových formulí plného a 

částečného invalidního důchodu.  

 

5.5.1. Výše plného invalidního důchodu 

 

Podrobnosti výpočtu výše plného invalidního důchodu jsou obsaženy 

v ustanovení § 41 a 42 zákona o důchodovém pojištění.  

Výše základní výměry plného invalidního důchodu je stanovena v § 41 odst. 1 

zákona o důchodovém pojištění a činí 2 170 Kč měsíčně. 
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Výše procentní výměry plného invalidního důchodu činí podle ustanovení § 41 

odst. 2 zákona o důchodovém pojištění za každý celý rok doby pojištění 1,5 % 

výpočtového základu měsíčně.  

Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod 

se podle ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí zákona o důchodovém pojištění 

nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry plného invalidního důchodu 

činí nejméně 770 Kč měsíčně. 

Do doby pojištění se podle ustanovení § 34 odst. 1 věty druhé zákona o 

důchodovém pojištění započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s 

výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 

odst. 1 písm. p), r) a s) zákona o důchodovém pojištění a obdobných dob podle předpisů 

platných před 1. lednem 1996, přičemž se počet dnů těchto náhradních dob pojištění 

zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru. 

Pokud pojištěnci ke dni vzniku nároku na plný invalidní důchod trval nárok na 

částečný invalidní důchod, činí výše procentní výměry plného invalidního důchodu 

nejméně částku procentní výměry dosavadního částečného invalidního důchodu. 

Jako doba pojištění uvedená v § 11 a 13 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění 

se podle ustanovení § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění započítává rovněž tzv. 

dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do 

dosažení důchodového věku uvedeného v § 32 zákona o důchodovém pojištění (u žen se 

přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě). 

To však neplatí, jestliže plná invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, 

které si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, 

které vzniklo jako následek jeho úmyslného trestného činu. 

Zvláštní způsoby výpočtu procentní výměry plného invalidního důchodu stanoví 

zákon o důchodovém pojištění v § 42. Jde o tzv. „mimo řádné případy“.  

Podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění činí Výše 

procentní výměry plného invalidního důchodu osoby uvedené v § 42 odst. 1 zákona o 

důchodovém pojištění (invalidita z mládí) měsíčně 45 % výpočtového základu.  Pro 

účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ těchto osob 

považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání 

plného invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem podle ustanovení § 
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17 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného 

vyměřovacího základu.  

Procentní výměra plného invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, 

který splnil podmínky nároku na plný invalidní důchod, nejméně ve výši stanovené 

podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, je-li tento důchod 

přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na 

plný invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou 

pojištění, je kratší jednoho roku. Za dobu pojištění se zde považuje i celá doba studia na 

střední nebo vysoké škole v ČR  po ukončení povinné školní docházky, doba, po kterou 

byl pojištěnec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba 

pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok (ustanovení § 42 odst. 3 zákona o 

důchodovém pojištění). 

Procentní výměra nejméně ve výši stanovené podle ustanovení § 42 odst. 2 

náleží podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění též pojištěnci, který 

ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění uvedené v § 

11 a 13 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění. 

Důchod se podle ustanovení § 42 odst. 5 zákona o důchodovém pojištění 

poživateli plného invalidního důchodu nevyplácí po dobu jeho výdělečné činnosti 

v cizině.  

 

5.5.2. Výše částečného invalidního důchodu 

 

Stanovení výše částečného invalidního důchodu se řídí obdobnými pravidly, 

jaká platí pro stanovení výše  plného invalidního důchodu.   

Výše základní výměry částečného invalidního důchodu činí opět 2 170 Kč 

měsíčně. 

Výše procentní výměry částečného invalidního důchodu činí podle ustanovení § 

45 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění za každý celý rok doby pojištění 0,75 % 

výpočtového základu měsíčně,  nejméně však 385 Kč měsíčně.  

Zvláštní úprava  stanovení výše procentní výměry částečného invalidního 

důchodu platí obdobně jako u osob uvedených v § 42 odst. 1 zákona o důchodovém 

pojištění (invalidé z mládí), s výjimkou těch, kteří nezískali potřebnou dobu pojištění, i 

pro částečně invalidní osoby mladší 28 let a pro pojištěnce, kteří ke dni vzniku nároku 
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na částečný invalidní důchod získali aspoň 15 let pojištění, a to bez náhradních dob. 

V těchto případech činí výše procentní výměry částečného invalidního důchodu 

polovinu procentní výměry uvedené v § 42 odst. 2 větě první zákona o důchodovém 

pojištění. 

Další podrobnosti stanoví zákon o důchodovém pojištění v ustanovení § 45.  

 

5.6. Souběh plného a částečného invalidního důchodu s příjmem z  výdělečné 

činnosti 

 

Sledování souběhu (ekonomické podmínky) plného a částečného invalidního 

důchodu s příjmem z výdělečné činnosti mělo po 31. prosinci 1995 význam pro rozsah 

trvání nároku na výplatu těchto dávek.  

Orgány sociálního zabezpečení, které jsou plátci invalidních důchodů, zkoumaly 

skutečnosti rozhodné pro nárok na výplatu těchto důchodů. Takovými rozhodnými 

skutečnostmi byly, u plného a částečného invalidního důchodu, doba výdělečné činnosti 

v cizině a u částečného invalidního důchodu, přiznaného z důvodu poklesu schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %, byla vedle doby výdělečné činnosti 

v cizině rozhodnou skutečností také výše dosahovaných příjmů  z výdělečné činnosti, 

zjišťovaná z přehledu, který byl poživatel tohoto důchodu povinen každoročně 

předkládat ve stanovených termínech příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. 

Z těchto rozhodných skutečností byla dosud zachována pouze výdělečná činnost 

v zahraničí.  

 

5.6.1. Souběh plného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti 

 

Případný souběh plného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, a 

to včetně samostatné výdělečné činnosti (výjimku tvoří výdělečná činnost v cizině, 

která nárok na výplatu plného invalidního důchodu vylučuje), nemá vliv na trvání 

nároku na výplatu plného invalidního důchodu ani na nárok na samotnou dávku. 

Přestože se soustavná výdělečná činnost plně invalidních osob nepředpokládá, 

nelze ji vyloučit zejména v rozsahu zbylé schopnosti soustavné výdělečné činnosti nebo 

jsou li pro takovou soustavnou výdělečnou činnost vytvořeny zcela mimořádné 
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podmínky. Zákon o důchodovém pojištění nespojuje s touto okolností žádnou sankci až 

na výše zmíněný případ výdělečné činnosti v cizině.  

Výjimkami však nejsou ani případy, kdy je soustavná výdělečná činnost 

vykonávána plně invalidními osobami bez újmy na zdraví v rozsahu, který neodpovídá 

zjištěné míře poklesu jejich schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Takové případy 

mohou svědčit pro posudkový omyl. Je třeba dodat, že hypotetické omezení či zastavení 

výplaty plného invalidního důchodu při souběhu s příjmy z výdělečné činnosti 

vykonávané plně invalidními osobami ve větším rozsahu, by bylo opatřením, které by 

působilo proti snahám o integraci těchto osob (v tomto případě pracovní), neboť by na 

ně pravděpodobně působilo demotivačně.  

Výše příjmu z výdělečné činnosti při současném pobírání plného invalidního 

důchodu nerozhoduje.  

 

5.6.2. Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti 

 

Pokud jde o souběh částečného invalidního důchodu s příjmem s výdělečné 

činnosti, zákon o důchodovém pojištění nespojuje s touto okolností žádné sankce. Jinak 

však i zde platí to, co bylo uvedeno v bodě 5.6.1.  

 

5.7. Souběh nároků na důchody a na jejich výplatu 

 

Právní úprava zakotvená v zákoně o důchodovém pojištění umožňuje, aby 

pojištěnec v některých případech pobíral souběžně více druhů důchodů (zpravidla jde o 

dva,  případně  o tři a ve výjimečných případech až o čtyři důchody). 

Přípustnost souběhu nároků na důchody a jejich výplatu má u nás poměrně 

dlouhou tradici. Princip konkurence nároků se v právních řádech platných na našem 

území nikdy neuplatnil absolutně.  

Konkurencí nároků se rozumí vyloučení přípustnosti nároku na výplatu určených 

druhů důchodů. Princip konkurence nároků se v českém důchodovém pojištění 

uplatňuje v případě souběhu nároků na přímé důchody, z nichž je možné pobírat vždy 

jen jeden, a to ten nejvyšší . Zásada konkurence je obsažena v § 58 zákona o 

důchodovém pojištění.  
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Nejčastějším typem přípustnosti souběhu plného nebo částečného invalidního 

důchodu s jiným druhem důchodu je souběh s  některým z důchodů pozůstalostních.  

V úvahu přicházejí i případy souběhu tří druhů důchodů, a to plného nebo 

částečného invalidního důchodu, vdovského nebo vdoveckého důchodu a sirotčího 

důchodu. V krajním případě může jít až o souběh čtyř důchodů, jestliže ke třem 

v předchozí větě uvedeným druhům důchodů přistoupí ještě další sirotčí důchod u tzv. 

oboustranného sirotka.  

Zvláštní pravidla pro stanovení výše souběžných důchodů zakotvuje zákon o 

důchodovém pojištění v ustanovení § 59 až 61. I v tomto případě zákon navázal na 

tradici předchozích právních úprav. Základním pravidlem je, že vyšší (nejvyšší) ze 

souběžných důchodů náleží v plné výši (tj. plná základní i plná procentní výměra) a 

z nižších důchodů náleží pouze polovina procentní výměry.  
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6. Stručně k nové právní úpravě  

 

V souvislosti s přijetím zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony, ze dne 17. července 2008, (dále jen „novelizace zákona o 

důchodovém pojištění“ či „novelizace“), dochází v rámci tzv. „první etapy reformy 

důchodového pojištění“ (z účinností od 1. ledna 2010) k přijetí celého souboru opatření 

(více než 80 bodů změn), která by měla přispět k lepší finanční udržitelnosti systému 

základního důchodového pojištění.  

K výrazným změnám v této souvislosti dochází také v oblasti posuzování, 

přiznávání a vyplácení invalidních důchodů. Především se mění koncepce invalidity 

(z invalidity plné a částečné na invaliditu ve třech stupních). Ruší se rovněž dosavadní 

dělení invalidních důchodů na plný a částečný a zavádí se pouze jeden typ invalidního 

důchodu. Zároveň dochází ke zpřísnění kritérií pro nárok na invalidní důchod.  Mění se 

rovněž podmínky doručování důchodů a některé náklady sním spojené nadále ponesou 

příjemci důchodů.  

Po nabytí účinnosti novelizace zákona o důchodovém pojištění se tak  za 

invalidního bude považovat pojištěnec, u něhož z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pak 

jeho pracovní schopnost poklesne:  

• nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, půjde o invaliditu prvního stupně, 

• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, půjde o invaliditu druhého stupně a  

• nejméně o 70 %, půjde o invaliditu třetího stupně. 

Výše důchodů přiznaných podle dosavadních pravidel je garantována a neměla 

by se tedy měnit. Ke změně výše důchodu však může dojít, pokud po nabití účinnosti 

novelizace posudková komise, při nejbližší kontrolní prohlídce, nově posoudí zdravotní 

stav příjemce důchodu.  

V souvislosti s přijetím novelizace zákona o důchodovém pojištění se rovněž 

mění procentní sazby pro stanovení výše procentní výměry invalidního důchodu. Výše 

procentní výměry invalidního důchodu tak bude činit za každý celý rok doby pojištění:  

• 0,5 % výpočtového základu měsíčně, půjde-li o invalidní důchod pro invaliditu 

prvního stupně, 
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• 0,75 % výpočtového základu měsíčně, půjde-li o invalidní důchod pro invaliditu 

druhého stupně a  

• 1,5 % výpočtového základu měsíčně, půjde-li o invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně.  

Při posuzování nároku na invalidní důchod se bude po nabytí účinnosti 

novelizace  dále  zohledňovat, jak je zdravotní stav kompenzován a stabilizován, jak 

moc může, dlouhodobě či trvale, omezovat pracovní schopnosti člověka, s přihlédnutím 

k věku, vzdělání, zkušenostem, možnostem rekvalifikace a pracovního uplatnění.  

Změn dozná také doručování invalidních důchodů. Poživatelé, kteří si důchod 

nechávají doručovat poštovní poukázkou, si ode dne nabytí  účinnosti této novelizace, 

budou muset napříště hradit veškeré náklady za toto doručování. U nově podávaných 

žádostí je pak příslušný pracovník každé správy sociálního zabezpečení, při vyplňování 

formulářů, povinen na tuto skutečnost každého žadatele upozornit.  
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Kapitola V. 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SYSTÉMU STÁTNÍ 

SOCIÁLNÍ PODPORY 

 

1. Systém státní sociální podpory 

 

Systém státní sociální podpory byl do českého právního řádu zaveden 

zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální 

podpoře"), ze dne 26. května 1995. Tento zákon mj. dále provádí také vyhláška č. 

207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování 

pro účely dávek státní sociální podpory (dále jen vyhláška č. 207/1995 Sb.“ či 

„prováděcí vyhláška“), ze dne 1. září 1995, v platném znění.  

Systém státní sociální podpory u nás představuje druhý pilíř sociálního 

zabezpečení (sociální ochrany), tj. sociální  či státní zaopatření.  

Existence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to ani v jeho 

kvalifikované podobě, nezakládá sama o sobě nárok na dávky poskytované z tohoto 

systému a není ani „zdravotní podmínkou“ nároku na tyto dávky. Ve své kvalifikované 

podobě však může mít existence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu významný 

vliv na výši či výplatu některých (testovaných i netestovaných) dávek státní sociální 

podpory. Z tohoto důvodu bude v této práci v omezené míře věnována pozornost i 

tomuto systému.  

Systém státní sociální podpory lze definovat jako  systém státem poskytovaných 

dávek určených zejména rodinám s nezaopatřenými dětmi. „Jde o státem organizovanou 

sociální solidaritu mezi rodinami bezdětnými a rodinami s dětmi, mezi rodinami s 

vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy“.  

Při koncipování systému státní sociální podpory byly sledovány tři základní 

přístupy:  

• životní úroveň občanů a rodin by měla nadále vycházet především z pracovních 

příjmů, 

• sociální přerozdělování by mělo usměrňovat rozdíly v příjmech tak, aby státní 

sociální dávky nenahrazovaly příjmy rodin, nýbrž aby pouze pomáhaly řešit 

státem uznané sociální situace na společensky uznané úrovni; poskytování dávek 
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by nemělo být demotivující ve vztahu k výdělečné činnosti a zároveň by se mělo 

dbát na to, aby se snížila závislost rodin pouze na sociálních příjmech, 

• mělo by být dodržováno hledisko hospodárnosti, účelnosti a ve vymezených 

případech i hledisko adresnosti. 

Poskytováním dávek státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na 

výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a také nákladů spojených s 

některými dalšími sociálními situacemi, je-li jejich poskytnutí ze sociálního a 

ekonomického hlediska důvodné. Systém státní sociální podpory je financován ze 

státního rozpočtu (ustanovení § . 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře).  

Systém státní sociální podpory je tvořen celkem  sedmi dávkami. Tři z nich se 

poskytují v závislosti na výši příjmu v rodině (tzv. dávky testované), ostatní se poskytují 

nezávisle na výši příjmu v rodině (tzv. dávky netestované).  

U testovaných dávek je základním kritériem pro jejich přiznání příjmová 

situace v rodině. V právní úpravě těchto dávek se uplatňuje princip adresného 

poskytování. Těmito dávkami jsou:  

• přídavek na dítě, 

• sociální příplatek a  

• příspěvek na bydlení. 

Mezi ostatní, netestované dávky pak patří:  

• rodičovský příspěvek,  

• dávky pěstounské péče, 

• porodné a  

• pohřebné. 

Všechny dávky poskytované v systému státní sociální podpory mají obligatorní 

charakter. 

Z ohledem na zadání této práce bude pozornost věnována především sociálnímu 

příplatku , rodičovskému příspěvku a dávkám pěstounské péče.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 247 – 251 
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2. Vymezení některých  pojmů 

 

2.1. Nepříznivý zdravotní stav 

 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona o státní sociální 

podpoře považuje „nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má 

trvat déle než jeden rok“.  

Pro účely zákona o státní sociální podpoře se za:  

• dlouhodobě nemocné dítě považuje nezaopatřené dítě, jehož stupeň 

zdravotního postižení činí z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

20 % - 49 %,   

• dlouhodobě zdravotně postiženou osobu považuje občan, jehož stupeň 

zdravotního postižení činí z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

50 % - 79 % a   

• dlouhodobě těžce zdravotně postiženou osobu považuje občan, jehož stupeň 

zdravotního postižení činí z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

80 % -100 %.  

Klasifikaci zdravotního postižení podle stupňů a způsob jejich 

posuzování.stanoví příloha k vyhlášce č. 207/1995 sb., a ustanovení § 1 až 3 prováděcí 

vyhlášky.  

Posuzování zdravotního stavu pro účely zákona o státní sociální podpoře dále 

upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

v platném znění. Posouzení zdravotního stavu provádějí  do 30. června 2009 posudkoví 

lékaři příslušných úřadů práce a po 1. červenci 2009  posudkoví lékaři OSSZ (viz. 

nabytí účinnosti zákona č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze 

dne 11. prosince 20.08).  
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2.2. Nezaopatřené dítě 

 

Podle ustanovení § 11 zákona o státní sociální podpoře se za nezaopatřené dítě 

pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, 

nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:  

• se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo 

• se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo 

• z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. 

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za 

nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o 

zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 

Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem plného 

invalidního důchodu z důchodového pojištění. 
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3. Životní minimum 

 

Institut životního minima má v systému státní sociální podpory velký význam, a 

to hned v několika ohledech.  

• pokud jde o dávky testované, ovlivňuje násobek životního minima stanovený 

zákonem okruh osob, které budou s ohledem na výši příjmu v rodině dávku 

pobírat, 

• od částek životního minima je rovněž odvozena výše tří dávek státní sociální 

podpory, které jsou předmětem zájmu této práce, a to sociálního příplatku  a 

dvou dávek pěstounské péče, a to příspěvku na úhradu potřeb dítěte a 

odměny pěstouna.  

Při každé valorizaci životního minima dále dochází k rozšíření okruhu příjemců 

testovaných dávek  a současně i ke zvýšení částek u tří dávek státní sociální podpory, 

aniž by bylo třeba o toto zvýšení žádat. 

Životní minimum upravuje (s účinností od 1. ledna 2007) zákon č. 110/2006 Sb., 

o životním a existenčním minimu (dále jen „zákon o životním a existenčním minimu“ či 

„zákon“), ze dne 14. března 2006. Životní minimum je v ustanovení § 1 odst. 1 

vymezeno jako minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a 

ostatních základních osobních potřeb.  

Zákon o životním a existenčním minimu upravuje valorizační formuli pro 

stanovení částek životního minima tak, že podle ustanovení § 9 vláda může zvýšit 

nařízením částky životního minima v pravidelném intervalu od 1. ledna, a to podle 

skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby a nákladů na 

domácnost vyjádřeného růstem příslušného indexu spotřebitelských cen za domácnosti 

celkem ve stanoveném rozhodném období. Vláda může nařízením zvýšit částky 

životního minima též v mimořádném termínu. Růst úhrnného indexu spotřebitelských 

cen se zjišťuje z údajů ČSÚ. 

Jde-li o jednotlivce, tj. osobu, která není posuzována společně s jinými osobami, 

činí částka životního minima 3 126 Kč měsíčně ustanovení § 2 zákona o životním a 

existenčním minimu). 

V případě, že je osoba posuzována společně s jinými osobami, jsou částky 

životního minima odstupňovány podle pořadí osob. Toto pořadí se stanoví tak, že 

nejdříve se posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou 
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nezaopatřenými dětmi (ustanovení § 3  odst. 1 zákona o životním a existenčním 

minimu).  

Stanovení částky životního minima pro účely státní sociální podpory závisí na 

pořadí osoby, na tom, zda jde o nezaopatřené dítě, a na fyzickém věku posuzované 

osoby. Pro stanovení příslušné částky je rozhodující věk, kterého osoba dosáhne v 

kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno (ustanovení § 8 odst. 1 

zákona o státní sociální podpoře). 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí 

podle ustanovení 3 odst. 2 zákona o životním a existenčním minimu 2 880Kč měsíčně . 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v 

pořadí, činí podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona měsíčně:  

• 2 600 Kč, u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 

• 2 250 Kč, u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

• 1 960 Kč, u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku a 

• 1 600 Kč, u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

Životní minimum osob, které se pro účely zákona o životním a existenčním 

minimu posuzují společně, se stanoví jako úhrn částek životního minima všech těchto 

osob. Společně se pak posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti a rovněž další osoby 

uvedené v ustanovení § 4 zákona o životním a existenčním minimu. 

Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima nebo 

existenčního minima, se porovnává úhrn jejích započitatelných příjmů s částkou 

životního minima nebo existenčního minima. Jsou-li však osoby posuzovány podle 

zákona o životním a existenčním minimu společně, porovnává se úhrn započitatelných 

příjmů všech společně posuzovaných osob s úhrnem částek životního minima 

posuzovaných osob (ustanovení § 6 zákona o životním a existenčním minimu). Za 

započitatelné se považují příjmy uvedené v ustanovení § 7 zákona o životním a 

existenčním minimu. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 255 – 2257 
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4. Dávky státní sociální podpory 

 

  V této kapitole bude pozornost věnována těm vybraným dávkám státní sociální 

podpory (testovaným i netestovaným), při jejichž poskytování se mj. zohledňuje rovněž 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav posuzovaných osob. Výčet zde uvedených dávek 

tak není z hlediska zákona o státní sociální podpoře úplný.  

 

4.1. Sociální příplatek 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 20 až 22 zákona o státní sociální 

podpoře. Sociální příplatek je obligatorní peněžitou opakující se dávkou státní sociální 

podpory, jejímž účelem je přispět rodinám s nízkými příjmy na náklady související s 

výchovou a výživou nezaopatřených dětí. 

Nárok na sociální příplatek má rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě 

(s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče a nezaopatřeného dítěte, které je v 

plném přímém zaopatření ústavu nebo zařízení pro péči o děti nebo mládež), jestliže 

rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a 

koeficientu 2,00.. 

Při stanovení výše sociálního příplatku se vychází z částky na osobní potřeby 

nezaopatřených dětí, je-li takových dětí v rodině více. Výše sociálního příplatku  za 

kalendářní měsíc pak činí rozdíl mezi částkou na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte 

nebo součtem částek na osobní potřeby nezaopatřených dětí, je-li takových dětí v rodině 

více, a částkou určenou jako podíl, v jehož čitateli je součin částky na osobní potřeby 

uvedeného dítěte nebo uvedených dětí a rozhodného příjmu rodiny a ve jmenovateli 

součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,00. 

Při posuzování nároku na sociální příplatek a při stanovování jeho výše jsou na 

zřetel brány některé závažné sociální skutečnosti, jak  na straně nezaopatřených dětí, tak 

i na straně rodičů. Mezi tyto skutečnosti patří mj. i existence dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu.  

Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima 

nezaopatřeného dítěte násobí, jedná-li se o:  

• dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,00, 

• dítě dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,67 a  
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• dítě dlouhodobě nemocné, koeficientem 1,34.  

Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima 

nezaopatřeného dítěte a částka životního minima rodiny násobí, jestliže:  

• oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem 1,35, 

• osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,30 a  

• jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,05.  

Jestliže je současně splněno více uvedených podmínek, stanoví se výše 

sociálního příplatku s přihlédnutím ke každé podmínce individuálně a vypočte se rozdíl 

mezi takto stanoveným sociálním příplatkem a sociálním příplatkem stanoveným bez 

přihlédnutí k uvedeným skutečnostem. Výše sociálního příplatku pak činí součet 

sociálního příplatku stanoveného bez přihlédnutí k uvedeným skutečnostem a částek 

vyplývajících z uvedených skutečností. 

 

4.2. Rodičovský příspěvek 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 30 až 32 zákona o státní sociální 

podpoře. Rodičovský příspěvek je obligatorní peněžitou opakující se  dávkou státní 

sociální podpory, jejímž účelem je zlepšit podmínky rodin pečujících o malé děti. 

Rodičovský příspěvek je poskytován bez ohledu na výši příjmu, jedná se tedy o dávku 

netestovanou. Stát se jím podílí na nákladech potřebných k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb rodičů v době, kdy osobně celodenně pečují o malé dítě. 

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, 

které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, 

má nárok na rodičovský příspěvek, a to:  

• v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně 

postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto 

dítěte,  

• v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek poskytnutý 

ve zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě 

zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku 

tohoto dítěte a  

• v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči podle zákona o 

sociálních službách , nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě 
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zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to od 7 do 10 

let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 

do 31. prosince 2009, a od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na 

rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009. 

Dnem zjištění je pro účely nároku na rodičovský příspěvek nejdříve den podání 

žádosti o posouzení, zda se jedná o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené. 

 Rodičem se pro účely poskytování rodičovského příspěvku rozumí též jiná 

osoba než matka nebo otec dítěte, pokud převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě 

osvojené, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, 

jehož rodič zemřel, nebo dítě manžela. 

Rodičovský příspěvek může být přiznán kterémukoliv z rodičů. Při péči o totéž 

dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek náleží dávka jen jednomu z nich, a to 

rodiči určenému na základě dohody rodičů. Pokud se rodiče nedohodnou, určí úřad 

státní sociální podpory, který o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se 

příspěvek přizná.  

Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po 

celý kalendářní měsíc se mj. považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž 

podle ustanovení § 30b odst. 1 zákona o státní sociální podpoře bylo zjištěno, že jde o 

dítě uvedené v ustanovení § 30 odst. 1 písm. e) bodě 1 nebo o zánik nároku na 

rodičovský příspěvek podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. e) bodě 2 nebo 3, anebo jde o 

vznik nároku na rodičovský příspěvek podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. e) bodě 3.  

Rodičovský příspěvek je možno pobírat i tehdy, je-li rodič výdělečně činný a 

jeho příjem může být jakkoli vysoký. Podmínkou je však zajištění řádné, celodenní a 

osobní péče o dítě.  

Podmínka osobní celodenní a řádné péče o dítě dlouhodobě zdravotně postižené 

nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené musí být splněna.  

Podmínka osobní celodenní péče o dítě se považuje za splněnou též, jde-li o 

případy, kdy rodič v době, kdy je výdělečně činný a fakticky o dítě nepečuje, zajistil 

péči o dítě jinou zletilou osobou; tato podmínka se považuje za splněnou též, je-li 

rodičem žák nebo student soustavně se připravující na budoucí povolání, nejde-li o 

studium za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil. 
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Pokud dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, navštěvuje jesle, 

mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku, poskytuje se 

rodičovský příspěvek pouze tehdy, nepřesáhne-li návštěva dítěte v těchto zařízeních 

zákonem stanovenou dobu. Zákon o státní sociální podpoře zohledňuje zejména 

případy, kdy pobyt v předškolních zařízeních je pro dítě důležitý ze zdravotních 

důvodů, spočívajících na straně dítěte i na straně rodiče. Právní úprava dále rozlišuje 

péči o děti, které nedosáhly 3 let věku, a děti, které 3 let věku dosáhly.  

Rodičovský příspěvek mj. náleží, jestliže:  

• dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu 

nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na 

vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v 

rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně; 

• dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně 

postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny 

denně a dítě školního věku, které navštěvuje základní školu speciální v rozsahu 

nepřevyšujícím 4 hodiny denně; 

• dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti 

předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže stupeň 

zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v 

rozsahu 50% a více. 

Pokud je dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek nebo rodič, který 

příspěvek pobírá ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení déle 

než tři kalendářní měsíce, rodičovský příspěvek nenáleží od čtvrtého kalendářního 

měsíce trvání této skutečnosti, s výjimkou případů, kdy rodič o dítě umístěné ze 

zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení osobně celodenně a řádně 

pečuje. 

Jestliže byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny 

podmínky pro jeho výplatu (nebyl dodržen stanovený rozsah návštěvy dítěte v 

předškolním zařízení), je rodič povinen vrátit úřadu státní sociální podpory vyplacené 

částky rodičovského příspěvku, které mu nenáležely.  

Výše rodičovského příspěvku činí:  

• 11 400 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, 



Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Právnická Fakulta 

Miloš Martínek                                                                                                                93

• 7 600 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře, 

• 3 800 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře. 

Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v 

mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 

rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským 

příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. 

V ustanovení § 32 odst. 3 pak zákon o státní sociální podpoře ještě řeší případy 

souběhu rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči podle zákona o sociálních 

službách.  

 

4.3. Dávky pěstounské péče 

 

Dávky pěstounské péče jsou obligatorními, opakujícími se i jednorázovými, 

peněžitými dávkami státní sociální podpory, jejichž účelem je zajištění pěstounské péče. 

Jedná se o dávky netestované.  

Při pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z nich. 

Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží jemu i dítěti dávky pěstounské péče 

obdobně jako pěstounovi a jemu svěřenému dítěti. Obdobné nároky jako pěstoun má 

dále i osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu proto, že má zájem stát 

se pěstounem. Současně s dávkami pěstounské péče mohou dítě i jeho pěstoun pobírat i 

další dávky státní sociální podpory, splní-li podmínky vzniku nároku stanovené 

zákonem o státní sociální podpoře. Výjimku tvoří sociální příplatek, který na děti v 

pěstounské péči nenáleží.  

Mezi dávky pěstounské péče mj. patří:  

• příspěvek na úhradu potřeb dítěte a  

• odměna pěstouna. 

 

4.3.1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 37 až 39 zákona o státní sociální 

podpoře. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je opakující se peněžitou dávkou, jejímž 

účelem je přispět k zajištění životních potřeb dítěte.  
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Nárok na tento příspěvek má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče po dobu 

jejího trvání. Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima 

dítěte a koeficientu 

• 2,35, jde-li o dítě dlouhodobě nemocné,  

• 2,90, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené a  

• 3,10, jde-li o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené. 

Nárok na poskytování příspěvku na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po 

dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 let věku, pokud je dítě nezaopatřené a 

trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla až do 

dosažení zletilosti jeho pěstounem.  

Je-li dítě poživatelem důchodu z důchodového pojištění, náleží příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a 

částkou důchodu. 

 

4.3.2. Odměna pěstouna 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 40 až 40b. Odměna pěstouna je 

opakující se peněžitou dávkou, jež se poskytuje pěstounovi za výkon pěstounské péče.  

Nárok na odměnu pěstouna má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do 

pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do 

pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na tuto odměnu má i 

pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, nemá nárok na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, 

jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek. 

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima 

jednotlivce a koeficientu 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu do 

pěstounské péče, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 

(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná 

závislost) podle zákona o sociálních službách.  

Uvedená odměna pěstouna se dále zvyšuje o součin částky na osobní potřeby 

pěstouna a koeficientu 0,75 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, 

jde-li o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 
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závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle 

zákona o sociálních službách.    

Tato odměna pěstouna náleží, jen jestliže pěstoun nebyl po celý kalendářní 

měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc byly splněny podmínky uvedené 

v ustanovení § 40a odst. 1 zákona o státní sociální podpoře. Odměna pěstouna v tomto 

případě náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho kalendářního měsíce. 

Odměna pěstouna nenáleží pěstounovi v případě, že vykonává pěstounskou péči 

ve zvláštních zařízeních a je mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské péče 

podle zvláštních právních předpisů. Dávka nenáleží ani v případech, kdy dítě, které bylo 

pěstounovi svěřeno do pěstounské péče, je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) 

pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 258 – 272 
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Kapitola VI. 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ 

PÉČE 

 

1. Systém sociální péče 

 

Systém sociální péče je součástí třetího pilíře sociálního zabezpečení (sociální 

ochrany), tj. sociální pomoci . Pozitivní legislativní definici sociální péče obsahuje 

ustanovení § 73 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon o 

sociálním zabezpečení“ či „zákon“), v platném znění. Podrobná právní úprava 

jednotlivých nároků na dávky poskytované z tohoto systému je však většinou obsažena 

ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o 

působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (dále jen „vyhláška č. 

182/1991 Sb.“ či „prováděcí vyhláška“), v platném znění. Z platné právní úpravy byly 

dosud zachovány pouze dávky pro těžce zdravotně postižené občany upravené 

v ustanovení § 86 zákona a v ustanovení § 30 a následujících prováděcí vyhlášky. .  

V právní úpravě obsažené ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., týkající se péče o těžce 

zdravotně postižené občany je v každém ustanovení zvlášť vymezen okruh osob 

oprávněných  z jednotlivých dávek či služeb sociální péče, zpravidla s odkazem na 

příslušnou přílohu prováděcí vyhlášky, jež taxativně vyjmenovává diagnózy, které 

opravňují k poskytnutí mimořádných výhod, nebo poskytnutí konkrétní dávky. 

V souladu s ustanoveními prováděcí vyhlášky se občanům s těžkým zdravotním 

postižením podle jeho stupně a druhu poskytuji mimořádné výhody I., II. a III. stupně.  

S přiznáním mimořádných výhod jsou spojeny některé další úlevy v oblasti 

daňové, správních poplatků, ale i placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 

apod. 

Občana s těžkým zdravotním postižením, které odůvodňuje přiznání 

mimořádných výhod, opravňuje k poskytnutí těchto výhod průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P 

(stupeň L, II. nebo III.) vydávaný úřady obcí s rozšířenou působností. 

Ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb., zaručují těžce zdravotně postiženým 

občanům rovněž poměrně širokou škálu účelových dávek sociální péče. Jednotlivá 
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ustanovení prováděcí vyhlášky vážou podmínky vzniku nároku na tyto dávky 

(příspěvky) vždy na určitý typ zdravotního postižení, přičemž se odkazuje na příslušnou 

přílohu prováděcí vyhlášky či stupeň mimořádných výhod, jejichž poskytnutí zdravotní 

postižení odůvodňuje.  

Příspěvky upravené v ustanovení § 33 - 37, § 42, 45 a 46 prováděcí vyhlášky 

jsou jednorázové i opakující se, přičemž svým významem a finanční náročností 

převažují dávky jednorázové. Účelem jejich poskytnutí je usnadnit postiženým lidem 

jak pohyb v jejich domácím prostředí, či přemisťování se na větší vzdálenosti, tak i 

komunikaci s okolím. 

Vedle explicitního dělení na jednorázové a opakující se peněžité dávky lze tyto 

příspěvky dále implicitně členit na fakultativní a obligatorní.  

Mezi fakultativní dávky patří např.   jednorázové příspěvky na opatření 

zvláštních pomůcek (ustanovení § 33 prováděcí vyhlášky), příspěvek na zvýšené životní 

náklady (ustanovení § 42 prováděcí vyhlášky) nebo příspěvek úplně nebo prakticky 

nevidomým občanům (ustanovení § 46 prováděcí vyhlášky).  

Mezi obligatorní dávky lze pak zařadit příspěvek na úpravu bytu (ustanovení § 

34 prováděcí vyhlášky), příspěvky na zakoupení, celkovou opravu, zvláštní úpravu a 

provoz motorového vozidla (ustanovení §  35 a 36 prováděcí vyhlášky), příspěvek na 

individuální dopravu (ustanovení § 37 prováděcí vyhlášky) a příspěvek na úhradu za 

užívání bezbariérového bytu a garáže (ustanovení § 45 prováděcí vyhlášky). Tyto dávky 

patří zároveň mezi ekonomicky nejnáročnější dávky sociální péče. O jejich poskytnutí 

rozhodují úřady obcí s rozšířenou působností. Jde o dávky poskytované zpravidla 

jednorázově. 

Některá ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb., stanoví jako jednu z podmínek pro 

přiznání dávky písemný závazek, který je žadatel povinen přijmout předem. Obsah 

závazku je stanoven prováděcí vyhláškou pro každý příspěvek jinak. Žadateli o 

příspěvek vzniká v souvislosti s tímto závazkem dvojí povinnost. Jednak je to povinnost 

závazek přijmout písemně a předem (důsledkem nesplnění této povinnosti je nepřiznání 

dávky). Další povinnost plyne příjemci z přijatého závazku. Nedodrží-li podmínky, k 

jejichž splnění se v souvislosti s přijetím příspěvku zavázal, je na základě tohoto 

závazku po vinen vrátit příspěvek či jeho poměrnou část.  

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 284 – 286 
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2. Věcné a peněžité dávky 

 

Zákon o sociálním zabezpečení v ustanovení § 86 odst. 1 stanoví, že občanům 

těžce zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením 

pohybového nebo nosného ústrojí, se k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení 

poskytují mj. rovněž věcné a peněžité dávky. 

 

2.1. Věcné dávky 

 

Zákon o sociálním zabezpečení ani vyhláška č. 182/1991 Sb., kromě výše 

uvedeného konstatování, neobsahují podrobnou právní úpravu věcných dávek pro těžce 

zdravotně postižené občany.   

Dávky byly původně obecními úřady poskytovány sociálně potřebným těžce 

zdravotně postiženým občanům a starým občanům k uspokojování jejich běžných 

životních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohli 

zabezpečit sami. Za věcnou dávku se považovalo zabezpečení namáhavějších 

pracovních úkonů nutných k provozu a údržbě domácnosti nebo jejich úhrada, popř. 

poskytnutí předmětů k uspokojování lidských potřeb, jako např. uhlí, ošacení, potraviny 

atd.  Toto pojetí je však již do značné míry překonáno a uvedené situace jsou většinou 

řešeny v rámci systému dávek pomoci v hmotné nouzi, popř. v rámci systému 

sociálních služeb.  

Institut věcných dávek je fakultativní formou pomoci a v současné době je 

využíván spíše okrajově.  

 

2.2. Jednorázové peněžité dávky 

 

2.2.1. Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 33 vyhlášky 182/1991 Sb., 

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek jsou jednorázovými, 

fakultativními dávkami sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, 

poskytovanými obecními úřady obcí s rozšířenou působností.  
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Občanu těžce zdravotně postiženému lze poskytnout peněžitý příspěvek na 

opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků 

svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo 

plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna. 

Příspěvek lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze 

č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Potřebuje-li tělesně, sluchově nebo zrakově postižený 

občan k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo 

kompenzační pomůcku, která v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., uvedena není, 

může mu být poskytnut příspěvek na opatření takové pomůcky, která je s pomůckou 

uvedenou v příloze č. 4 k vyhlášce 182/1991 Sb., srovnatelná. Srovnání provádí úřad, 

který o dávce rozhoduje. 

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje 

opatření pomůcky v základním provedení (takové provedení, které občanu plně 

vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši 

příspěvku určuje i příloha č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. 

Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených 

v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., lze poskytnout příspěvek v plné výši 

prokázaných nákladů. 

Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené 

s výcvikem a odevzdáním vodícího psa, a to až do výše obvyklých nákladů. 

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout pouze, pokud se 

žadatel písemně předem zaváže, že vrátí příspěvek (jeho poměrnou část) v případě, že:  

• zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před 

uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,  

• do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní 

pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.  

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl 

vyplacen, zemře. 

 

2.2.2. Příspěvek na úpravu bytu 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvek na úpravu bytu je jednorázovou, obligatorní dávkou sociální péče pro těžce 
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zdravotně postižené občany, poskytovanou obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností.  

Příspěvek se poskytuje:  

• občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve 

značném rozsahu jejich pohyblivost (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č. 

182/1991 Sb.), 

• občanům úplně nebo prakticky nevidomým,  

• rodičům nezaopatřeného dítěte (pokud je dítě starší 3 let a má těžkou vadu 

nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé), 

• neslyšícím občanům nebo rodičům neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze pro 

úpravu – instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace). 

Příspěvek se poskytuje pouze na úpravu bytu, který výše uvedené oprávněné 

osoby užívají k trvalému bydlení.  

Příspěvek se poskytne jen, pokud se žadatel zaváže písemně předem, že: 

• příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, 

• Příspěvek (jeho poměrnou část) vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo 

dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím 

deseti let od jeho poskytnutí, 

• vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční 

v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % 

skutečně vynaložených nákladů. 

Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše 

nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od 

vymáhání příspěvku je může obecní úřad obce s rozšířenou působností ve zřetele 

hodných případech upustit.  

Za úpravy bytu se považuje zejména (uvedený výčet je pouze demonstrativní):  

• úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón, 

• úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, 

kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku, 

• rozšíření a úprava dveří, 

• odstranění prahů, 

• přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním 

zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi, 
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• instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace, 

• zavedení vhodného vytápění, 

• vybudování telefonního vedení, 

• stavební úpravy spojené s instalací výtahu. 

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana. 

Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové 

poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných 

fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, 

včetně projektových prací, nejvýše však:  

• 50 000 Kč  

• 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je 

poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu 

Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy (maximálně ve 

výši 50 % předpokládané výše příspěvku). 

 

2.2.3. Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového 

vozidla 

 

Právní úprava je obsažena v §ustanovení  35 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 

jsou jednorázovými, obligatorními dávkami sociální péče pro těžce zdravotně postižené 

občany, poskytovanými obecními úřady obcí s rozšířenou působností.  

 

2.2.3.1.Příspěvky na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla 

 

Příspěvky se poskytují: 

• Občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena 

v příloze č. 5 písmenech a) až g) k vyhlášce č. 182/1991 Sb., který motorové 

vozidlo bude používat pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu 

pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném 

zařízení a je odkázán na individuální dopravu, 

• Rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let a s těžkou vadou nosného 

nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č. 182/1991 Sb.) 
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nebo je úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené a jeho mentální 

postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně 

postižené občany III. Stupně. Podmínkou je, že rodič bude motorové vozidlo 

používat pro dopravu tohoto dítěte. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu 

pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném 

zařízení, je podmínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně 

navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jednomu z rodičů. 

Příspěvek se poskytuje na období pěti let. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel 

vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část. Jednou v období deseti let po sobě jdoucích 

lze výjimečně poskytnout příspěvek na zakoupení motorového vozidla před uplynutím 

pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku, dojde-li k poškození, zničení nebo 

odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto 

poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na 

celkovou opravu motorového vozidla musí být dále prokázáno, že je taková oprava 

nevyhnutelná. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla 

v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení 

pojištěno. 

Příspěvky na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla se poskytnou 

pouze, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho 

poměrnou část v případě, že: 

• motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu příspěvek použije, přestane 

být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,  

• motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení 

příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte, 

• do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být 

vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého 

motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové 

vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, 

• do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení nebo 

opravu motorového vozidla. 

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl 

vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený 
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rodiči, když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, ale motorové vozidlo je 

nadále používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. 

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše 

příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše 

příspěvků se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob 

považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním 

žijí v domácnosti. 

Součet příspěvků na zakoupení motorového vozidla, příspěvků na celkovou 

opravu motorového vozidla a příspěvků na zvláštní úpravu motorového vozidla nesmí 

v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených 

částek se při určování součtu odečítají částky, které žadatel vrátil v uvedeném období. 

 

2.2.3.2.Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 

 

Příspěvek se poskytuje občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového 

ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Podmínkou pro 

poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé 

zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. 

Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy. Výjimkou je situace, 

kdy by součet vyplacených příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu 

motorového vozidla v posledních 10 letech přesáhl částku 200 000 Kč. 

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne pouze, pokud se 

žadatel zaváže písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část 

v případě, že: 

• motorové vozidlo, na jehož zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před 

uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, 

• motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení 

příspěvku používáno pro jeho dopravu, 

• do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být 

vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého 

motorového vozidla, 

• do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na úpravu motorového 

vozidla. 
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Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl 

vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení. 

 

2.2.4. Příspěvek na provoz motorového vozidla 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvek na provoz motorového vozidla je jednorázovou, obligatorní dávkou 

sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, poskytovanou obecními úřady obcí 

s  rozšířenou působností. 

Příspěvek se poskytuje občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem 

motorového vozidla, 

• jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce 

zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou 

nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro 

svou pravidelnou dopravu, 

• který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela 

(manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení 

odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany 

II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. 

stupně, nebo 

• který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní 

nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době 

nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení), 

pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku 

v případě, že přestane plnit podmínky pro jeho přiznání. Příspěvek nebo jeho poměrná 

část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož 

rodičům byl vyplacen. 

Příspěvek lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout 

pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí 

osoba, jež má být dopravována. 

Příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku. Výše příspěvku činí: 

• pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 

výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte 
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uvedeného v odstavci 1 písm. c) 4 200 Kč u jednostopého vozidla a 9 900 Kč 

u ostatních vozidel, 

• pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 

výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2 300 Kč u jednostopého 

vozidla a 6 000 Kč u ostatních vozidel. 

Pokud občan splňuje podmínky pro poskytnutí více příspěvků, snižuje se výše druhého 

a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních 

vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového 

vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část 

z uvedených částek. 

Občanu, který ze závažných důvodů ujede více než 9 000 km za kalendářní rok, 

se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvyšuje. 

 

2.2.5. Příspěvek na individuální dopravu 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvek na individuální dopravu je jednorázovou, obligatorní dávkou sociální péče 

pro těžce zdravotně postižené občany, poskytovanou obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností.  

Příspěvek se poskytuje: 

• občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) 

až g) k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), 

• občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo 

• rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro 

onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení 

akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení). 

Příspěvek se výše uvedeným občanům poskytuje za podmínky, že: 

• se pravidelně individuálně dopravují, 

• nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla, 

• nejsou občany, kteří jsou dopravováni motorovým vozidlem, na jehož provoz je 

přiznán příspěvek, 

• se zaváží písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku 

v případě, že přestanou plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální 
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dopravu (Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře 

občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.).  

Příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku a činí 6 500 Kč. Jsou-li 

splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše 

příspěvku činí poměrnou část z výše uvedené částky. 

 

2.3. Opakující se peněžité dávky 

 

2.3.1. Příspěvek na zvýšené životní náklady 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 42 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvek na zvýšené životní náklady je opakující se , fakultativní dávkou sociální 

péče pro těžce zdravotně postižené občany, poskytovanou pověřenými obecními úřady.  

Příspěvek lze poskytnout:  

• občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky a 

kterým v souvislosti s používáním těchto pomůcek vznikají zvýšené výdaje, 

• úplně nebo prakticky nevidomým občanům, kteří jsou soustavně pracovně činní 

nebo se připravují na pracovní uplatnění soustavným výcvikem nebo studiem 

nebo kteří jsou poživateli sirotčího důchodu (nesmí však jít o poživatele 

invalidního důchodu). 

V případě zvýšených nákladů v souvislosti s užíváním pomůcky činí výše 

příspěvku až 200 Kč měsíčně. V případě druhé skupiny osoby (úplně nebo prakticky 

nevidomé) činí výše příspěvku 200 Kč. 

 

2.3.2. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže je opakující se, 

obligatorní dávkou sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, poskytovanou 

pověřenými obecními úřady.  

 Příspěvek se poskytuje: 

• občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 k  

vyhlášce č. 182/1991 Sb.),  
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• občanům úplně nebo prakticky nevidomým. 

Příspěvek se poskytne výše uvedeným občanům, pokud tito občané užívají 

bezbariérový byt. 

Výše příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu činí 400 Kč měsíčně. 

Výše příspěvku na úhradu za užívání garáže činí až 200 Kč měsíčně.  

 

2.3.3. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům je opakující se, fakultativní 

dávkou sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany, poskytovanou pověřenými 

obecními úřady.  

Příspěvek lze poskytnout úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího 

psa. Dávka je určena na krmivo pro tohoto psa. 

Výše dávky činí 800 Kč měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Margerita Vysokajová,, Praha 2000, Hospodářská, sociální,kulturní práva  a zdravotně postižení. 

Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, Str. 111  
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3. Bezúročné půjčky 

 

Zákon o sociálním zabezpečení v § 86 odst. 1 stanoví, že občanům těžce 

zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením 

pohybového nebo nosného ústrojí, se k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení 

poskytují mj. rovněž bezúročné půjčky. 

Podrobnou právní úpravu obsahuje § 57 a 58 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 

Poskytnutí bezúročné půjčky je fakultativní formou pomoci, v praxi využívanou spíše 

výjimečně. Bezúročné půjčky poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

Bezúročná půjčka může být poskytnuta občanům, kteří splňují podmínky pro 

přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla. 

Výše půjčky je až 40 000 Kč. Půjčku je nezbytné splatit nejpozději do 5 let. 

Úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a 

výši splátek.  
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4. Mimořádné výhody 

 

Zákon o sociálním zabezpečení v ustanovení § 86 odst. 2 stanoví,že občanům s 

těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje 

jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně 

postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce; těmto 

občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody I. 

stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné 

výhody II. stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou 

průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně.  

Podle ustanovení § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., se mimořádné výhody I., II. 

nebo III.  stupně podle přílohy č. 3, která je součástí této vyhlášky poskytují podle 

druhu a stupně zdravotního postižení občanům starším jednoho roku s těžkým 

zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2,  která je součástí této vyhlášky, které 

podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost,  

Vedle mimořádných výhod v dopravě a při potřebě průvodce ukládá zákon o 

sociálním zabezpečení v ustanovení § 86 odst. 6 státu také povinnost poskytovat těmto 

osobám pomoc při pracovním zařazení a uplatnění, jakož i vytvářet podmínky pro jejich 

začlenění do společenského a veřejného života. 

O přiznání mimořádných výhod rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností na základě posudku posudkového lékaře příslušného úřadu práce a po 1. 

červenci 2009 posudkového lékaře příslušné OSSZ. Odvolacím orgánem je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 

4.1. Mimořádné výhody I. stupně 

 

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v případech postižení 

uvedených v bodě 1. a 4. Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Jejich taxativní výčet 

je uveden v bodě 1. Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Mimořádné výhody I. 

stupně zahrnují:  

• nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro 

pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo 

k sedění vázáno na zakoupení místenky, 
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• nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto 

jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se 

nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a 

vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

 

4.2. Mimořádné výhody II. Stupně 

 

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v případech postižení 

uvedených v bodě 2. a 4. Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Jejich taxativní výčet 

je uveden v bodě 2. Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Mimořádné výhody II. 

stupně zahrnují:  

• výhody uvedené v bodě 1, 

• nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné 

dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), 

• sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve 

vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích 

autobusové dopravy, 

• dále může být držitelům průkazu ZTP poskytnuta sleva poloviny vstupného na 

divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. 

 

4.3. Mimořádné výhody III. stupně 

 

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz TP) se přiznávají v případech postižení 

uvedených v bodě 3. a 4. Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Jejich taxativní výčet 

je uveden v bodě 3. Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., Mimořádné výhody III. 

stupně zahrnují:  

• výhody uvedené v bodech 1 a 2, 

• nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními 

prostředky pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, 

• u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, 

pokud je nedoprovází průvodce, 

• dále může být držitelům průkazu ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na 

divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky; při 
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poskytnutí slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného 

i jejich průvodci. 

 

4.4. Průkazy mimořádných výhod 

 

Stupeň mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. 

stupeň průkaz TP, II. stupeň průkaz ZTP a III. stupeň průkaz ZTP/P.  

Průkazy vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Průkaz 

mimořádných výhod je veřejnou listinou. 

Průkaz mimořádných výhod obsahuje údaj o přiznaném stupni mimořádných 

výhod, jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, 

datum vydání, označení orgánu, který průkaz vydal, a dobu platnosti průkazu. Podpis 

občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. 

Doba platnosti průkazu mimořádných výhod od data jeho vydání může činit u 

občana ve věku:  

• do 20 let nejvýše 5 let, 

• 20 až 50 let nejvýše 10 let, 

• nad 50 let bez omezení. 

Platnost průkazu mimořádných výhod končí uplynutím doby v něm vyznačené, 

ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo 

prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušného orgánu. Příslušný orgán 

rozhodne o neplatnosti průkazu mimořádných výhod v případě, že průkaz obsahuje 

neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo k podstatné změně 

podoby občana nebo je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné 

nebo je porušena jeho celistvost. 

Vzory průkazu mimořádných výhod a požadavky na technické provedení 

fotografie občana stanoví vyhláška č. 182/1991 Sb., v ustanovení § 31 odst. 2. Vzory 

průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této 

vyhlášky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm  a  105  mm,  je  zhotoven 

z kartonu.  Fotografie  je  přelepována destrukční  hologramovou  samolepkou,  která  je 

13  mm široká a 30 mm dlouhá;  samolepka  obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. 

Fotografie pro  vydání  průkazu  mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, 

odpovídá současné  podobě  občana,  zobrazuje  občana v předním čelném pohledu s 
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výškou  obličejové  části hlavy od očí  k bradě  minimálně 13 mm, v občanském oděvu, 

bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její 

použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí 

pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci 

občana. Pohled zobrazované  osoby  směřuje  do  objektivu. Mezi horním okrajem 

hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. 

 

4.5.  Další výhody a úlevy držitelů průkazů mimořádných výhod 

 

 S přiznáním mimořádných výhod jsou spojeny některé další úlevy v oblasti 

daňové, správních poplatků, ale i placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 

apod.  

 Tyto slevy a osvobození se týkají zejména daně z nemovitosti, daně z příjmů a 

daně z přidané hodnoty, některých správních poplatků upravených  zákonem č. 

368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění některých místních poplatků 

upravených zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, dále 

např. poplatků za televizní a rozhlasové vysílání, upravených zákonem č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 

znění, nebo dálničních poplatků podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, apod.  

Na plátce pojistného - držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se rovněž nevztahuje 

minimální základ pojistného, základem pro placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění je skutečný příjem těchto občanů (ustanovení § 3 odst. 6 a 8 zákona č. 

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).  

Slevy a výhody jsou osobám se zdravotním postižením poskytovány např. také 

ve spojích. Jedná se zejména o výhody při poskytnutí poštovních služeb nebo slevy při 

provozování telefonních stanic.  

Držitelé průkazů mimořádných výhod mají za podmínek stanovených zákonem 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, rovněž nárok 

na zvláštní označení vozidel a jsou jim vyhrazena zvláštní parkovací místa.  

Přiznání mimořádných výhod příslušného stupně bývá také často základní 

podmínkou a legitimací při žádosti o přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérového 

bytu).  
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Uvedený výčet dalších výhod a úlev držitelů průkazů mimořádných výhod je 

pouze demonstrativní.  
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Kapitola VII. 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SYSTÉMU 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

1. Systém sociálních služeb 

 

Systém sociálních služeb je obdobně jako reziduální systém sociální péče 

součástí třetího pilíře sociálního zabezpečení (sociální ochrany), tj. sociální pomoci. Od 

1.1. 2007 se řídí novou právní úpravou, jež je obsažena zejména v zákonu č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních službách“ či „zákon“), 

v platném znění, a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“ či „prováděcí 

vyhláška“), v platném znění.  

Charakteristiky nového systému sociálních služeb lze vyčíst z ustanovení § 2 

zákona o sociálních službách, které stanoví základní zásady poskytnutí sociálních 

služeb. Jedná se zejména o následující rysy:: 

• primárně se osobě, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci, poskytují 

relevantní informace tak, aby ji pokud možno mohla řešit sama a vlastními 

silami, 

• teprve v případě, že tyto informace jako takové nestačí, nastupují sociální 

služby, 

• sociální služby jsou individualizované, „šité potřebám konkrétního 

jedince na míru", 

• sociální služby by měly být především aktivační a podporovat samostatnost 

klientů a předcházet delšímu trvání nepříznivé sociální situace, 

• kvalita poskytnutí sociálních služeb přímo souvisí s dodržováním lidských práv 

a základních svobod a zachováním důstojnosti člověka. 

Vedle výše uvedených charakteristik, které představují základní principy 

systému, zavedl zákon o sociálních službách, oproti původní úpravě, také některé 

pozitivní koncepční změny. Jde především o následující změny: 

• Zákon zavedl tzv. „příspěvek na péči“, jako dávku, jejímž prostřednictvím si 

má ten, kdo potřebuje sociální služby tyto služby obstarat a uhradit. 
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• Byla přijata nová kategorizace sociálních služeb. Sociální služby jsou děleny na 

služby sociální péče (služby pečovatelské, jejichž prostřednictvím se pečuje o 

osobu, která není schopna se plně postarat sama o sebe) a služby sociální 

prevence (služby pro osoby se sociálními problémy, jejichž prostřednictvím se 

má klientovi napomáhat znovu se integrovat do společnosti). 

• Do vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem sociálních služeb byl 

zaveden smluvní princip  - o poskytnutí sociálních služeb se uzavírá 

smlouva. 

• Pro poskytovatele sociálních služeb byl zaveden systém registrace u krajských 

úřadů, bez které není možné sociální služby provozovat. Tento tzv. „registrující 

orgán“ má rovněž pravomoc provádět inspekci poskytnutí sociálních služeb, při 

které se hodnotí především kvalita poskytovaných služeb.  

• Zákon také stanoví předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka 

tak, aby byl  zaručen standard kvality poskytovaných sociálních služeb přímo ze 

strany sociálního pracovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 293 – 294 
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2. Vymezení základních pojmů 

 
Zákon o sociálních službách v ustanovení § 3 pro své účely rovněž nově 

vymezuje některé základní pojmy. 

 

2.1. Sociální služby 

  

Sociální službou se podle zákona o sociálních službách rozumí „činnost nebo 

soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“. 

 

2.2. Nepříznivá sociální situace 

 

Nepříznivou sociální situací se podle tohoto zákona rozumí „oslabení nebo 

ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální 

situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby 

nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo 

sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“.  

 

2.3. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle tohoto zákona považuje 

„nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden 

rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o 

vlastní osobu a soběstačnost“.  

 

2.4. Přirozené sociální prostředí 

 

Přirozeným sociálním prostředím se pro účely tohoto zákona rozumí „rodina 

a sociální vazby k osobám blízkým1), domácnost osoby a sociální vazby k dalším 
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osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a 

realizují běžné sociální aktivity“.  

 

2.5. Sociální začleňování 

 

Sociálním začleňováním je podle zákona o sociálním zabezpečení „proces, 

který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené 

dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 

ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 

společnosti považován za běžný“.  

 

2.6. Sociální vyloučení 

 

Sociálním vyloučením se rozumí „vyčlenění osoby mimo běžný život 

společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“.  

 

2.7. Zdravotní postižení 

 

Zdravotní postižení je pro účely zákona o sociálních službách definováno jako 

„tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí 

nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.  
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3. Příspěvek na péči 

 

Příspěvek na péči je v systému sociálního zabezpečení (sociální ochrany) zcela novou 

dávkou. Je koncipován jako tzv. „dotace na hlavu“. Osobám, které potřebují pomoci při 

zvládání běžných životních úkonů, je tak přidělován finanční příspěvek z veřejného 

rozpočtu, a příjemci příspěvku obvykle sami rozhodují, jak tento příspěvek použijí a 

které služby a od jakého subjektu si za něj „koupí. 

Právní úprava příspěvku na péči je obsažena v Části druhé zákona o sociálních 

službách.  

 

3.1. Podmínky nároku na příspěvek na péči 

 

Podmínky nároku na příspěvek na péči stanoví zákon o sociálních službách 

v ustanovení § 7. O příspěvku rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 

náklady na příspěvek jsou hrazeny ze státního rozpočtu.  

Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám starším jednoho 

roku , které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné 

fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu 

stanoveném stupněm závislosti uvedeném v ustanovení § 8 zákona o sociálních 

službách.  

Závislost na pomoci jiné fyzické osoby se podle ustanovení § 8 stanoví ve čtyřech stupních: 

• stupeň I  (lehká závislost) - osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

• stupeň II  (středně těžká závislost) – osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

• stupeň III  (těžká závislost) – osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 
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úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

• stupeň IV  (úplná závislost) – osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.  

Míra resp. stupeň závislosti osob se určuje počtem úkonů vyjmenovaných v 

ustanovení § 9 zákona o sociálních službách  a blíže vymezených v Příloze č. 1 k 

vyhlášce č. 505/2006 Sb., které osoba není schopna samostatně zvládat. Přitom se 

posuzuje:  

• schopnost péče o vlastní osobu a 

• soběstačnost.  

Při posuzování péče o vlastní osobu se tak podle ustanovení § 9 odst. 1 hodnotí 

schopnost zvládat tyto úkony:  

• příprava stravy, 

• podávání, porcování stravy, 

• přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 

• mytí těla, 

• koupání nebo sprchování, 

• péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 

• výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, 

• vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 

• sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, 

• stání, schopnost vydržet stát, 

• přemisťování předmětů denní potřeby, 

• chůze po rovině, 

• chůze po schodech nahoru a dolů, 

• výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, 

• oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 

• orientace v přirozeném prostředí, 
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• provedení si jednoduchého ošetření a  

• dodržování léčebného režimu 

Při posuzování soběstačnosti se pak podle ustanovení § 9 odst. 2 hodnotí 

schopnost zvládat zejména tyto úkony:  

• komunikace slovní, písemná, neverbální, 

• orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí, 

• nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 

• obstarávání osobních záležitostí, 

• uspořádání času, plánování života, 

• zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, 

• obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 

• vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 

• mytí nádobí, 

• běžný úklid v domácnosti, 

• péče o prádlo, 

• přepírání drobného prádla, 

• péče o lůžko, 

• obsluha běžných domácích spotřebičů, 

• manipulace s kohouty a vypínači, 

• manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 

• udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a  

• další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. 

Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční 

dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé 

úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti.    

Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti se úkony péče o 

vlastní osobu a soběstačnosti sčítají. Při hodnocení úkonů podle ustanovení § 9odst. 1 a 

2 zákona o sociálních službách se úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují 

vždy za jeden úkon. Jestliže je osoba schopna zvládnout některý z úkonů péče o vlastní 
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osobu a soběstačnosti jen částečně, považuje se takový úkon za úkon, který není 

schopna zvládnout.  

Způsob hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti dále upravuje 

vyhláška č. 505/2006 Sb., v ustanovení § 1. Zvláštní ustanovení týkající se posuzování 

potřeby pomoci a dohledu pro účely stanovení stupně závislosti u osob do 18 let věku, 

pak ještě obsahuje zákon o sociálních službách v ustanovení § 10 a prováděcí vyhláška 

v ustanovení § 2.  

 

3.2. Výše příspěvku  

 

Zákon o sociálních službách stanoví výši příspěvku přímo v ustanovení § 11. 

Výše příspěvku se určuje podle stupně závislosti a věku.  

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:  

• 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

• 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

• 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) a  

• 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).  

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:  

• 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

• 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),  

• 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) a  

• 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 

3.3. Nárok na příspěvek a jeho výplatu 

 

Nárok na příspěvek vzniká dnem, kdy osoba, která potřebuje péči jiné fyzické 

osoby, splní podmínky stanovené v ustanovení § 7 a 8 zákona o sociálních službách. .  

Nárok na výplatu příspěvku vzniká této osobě podáním žádosti o přiznání 

příspěvku, na který vznikl nárok, pokud není řízení o jeho přiznání zahájeno ex officio. 
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Bližší podmínky vzniku, změny, zániku, přechodu a převzetí nároku na 

příspěvek a jeho výplatu upravuje zákon o sociálních službách v Části druhé Hlavě IV.  

 

3.4. Výplata příspěvku 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 18 až 20 zákona o sociálních 

službách. Osoba, které vznikl nárok na příspěvek a jeho výplatu je zpravidla rovněž 

příjemcem příspěvku vypláceného v české měně (hotově či bankovním převodem) 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností vždy v kalendářním měsíci, za který 

příspěvek náleží.  

V případě, že nárok na příspěvek vznikne osobě, která má zákonného zástupce, 

nebo byla svěřena do péče jiné osobě, vyplácí se příspěvek těmto osobám, obvykle do 

doby, než oprávněná osoba nabude zletilosti (dovršením 18. roku věku). 

V případě, že oprávněná osoba, popřípadě jiný příjemce nemůže přijímat 

příspěvek nebo příspěvek nevyužívá k zajištění potřebné pomoci, ustanoví obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, zpravidla se souhlasem oprávněné osoby, popřípadě 

jiného příjemce, zvláštního příjemce příspěvku. S ustavením za zvláštního příjemce 

musí fyzická osoba souhlasit.  

 

3.5. Povinnosti žadatele o příspěvek, oprávněné osoby a jiného příjemce 

příspěvku 

 

Zákon o sociálních službách stanoví povinnosti žadatelů o příspěvek a 

oprávněných osob v ustanovení § 21 až 22. Jedná se zejména o následující povinnosti:  

• podrobit se vyšetření zdravotního stavu,  

• podrobit se sociálnímu šetření,  

• osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a 

dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností,  

• do osmi dnů písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek jeho 

výši či výplatu,  
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• využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci a  

• vrátit příspěvek nebo jeho část v případě neoprávněného vyplacení.  

 

3.6. Řízení o příspěvku 

 

Řízení o příspěvku je věnována Hlava VII. Části druhé zákona o sociálních 

službách. O příspěvek je nutno písemně  požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, který prostřednictvím svých sociálních pracovníků provádí sociální šetření, 

v jehož rámci se zjišťuje, zda je žadatel o příspěvek schopen samostatného života, a 

pokud není, do jaké míry. 

Míra, resp. stupeň  závislosti na pomoci jiné fyzické osoby se stanoví na základě 

lékařského vyšetření a sociálního šetření, které provádí příslušný úřad práce a od 1. 

července 2009 příslušná OSSZ. K posouzení zdravotního stavu obvykle postačí nález 

ošetřujícího lékaře (ustanovení § 25 zákona o sociálních službách). 

 

3.7. Kontrola využívání příspěvku 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kontroluje, zda je příspěvek 

skutečně využíván k účelu, na který byl poskytnut. Nejde však o kontrolu příjemce 

příspěvku, nýbrž poskytovatele sociálních služeb, kterému příjemce z příspěvku služby 

hradí. Sankcí za případné nedostatky velmi závažného charakteru může být i odebrání 

registrace poskytovateli sociálních služeb.  

Této kontrole tedy podléhají zejména subjekty poskytující sociální služby na 

základě registrace. Osoby blízké, nebo jiné osoby, které s oprávněným žijí ve společné 

domácnosti a poskytují mu péči, této kontrole v podstatě nepodléhají, neboť neposkytují 

sociální služby na základě registrace, ale na základě tzv. „neformální výpomoci". 

 

3.8.1. Informační systém o příspěvku 

 

Zákon o sociálních službách zavedl rovněž tzv. „informační systém o 

příspěvku". Tento systém spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o 
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centrální registr, v němž jsou vedeny údaje o příjemcích příspěvku a výši příspěvku 

(ustanovení § 30 zákona o sociálních službách).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 294 – 296 
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4. Sociální služby a jejich kategorizace 

 

4.1. Základní druhy a formy sociálních služeb 

 

Zákon o sociálních službách přinesl novou kategorizaci sociálních služeb. 

Sociální služby podle ustanovení § 32zahrnují: 

• sociální poradenství, 

• služby sociální péče a 

• služby sociální prevence. 

Výčet jednotlivých druhů a forem sociálních služeb, uvedený v zákoně o 

sociálních službách je taxativní. Z ohledem na zadání této práce bude v dalším textu 

věnována pozornost především sociálním službám určeným osobám se zdravotním 

postižením. Níže uvedený výčet  sociálních služeb tedy nelze z hlediska zákona o 

sociálních službách považovat za úplný.  

 

4.1.1. Formy poskytování sociálních služeb 

 

Zákon o sociálních službách v ustanovení § 33 rovněž definuje formy 

poskytování sociálních služeb. Sociální služby se poskytují jako služby:  

• pobytové,  

• ambulantní nebo  

• terénní.  

Pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb.  

Ambulantní služby jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 

nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.  

Terénní služby jsou služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí. 

 

 



Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Právnická Fakulta 

Miloš Martínek                                                                                                                126

4.1.2. Zařízení sociálních služeb 

 

Podle zákona o sociálních službách (ustanovení § 34) se pro poskytování 

sociálních služeb zřizují mj. následující zařízení sociálních služeb:  

• centra denních služeb, 

• denní stacionáře, 

• týdenní stacionáře, 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

• domovy se zvláštním režimem, 

• chráněné bydlení, 

• terapeutické komunity, 

• sociální poradny, 

• sociálně terapeutické dílny, 

• centra sociálně rehabilitačních služeb, 

• pracoviště rané péče a  

• zařízení následné péče. 

Vedle shora uvedených zařízení sociálních služeb lze jejich kombinací zřizovat 

rovněž mezigenerační a integrovaná centra sociálních služeb.  

 

4.1.3. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

   

Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle ustanovení § 35 

zákona o sociálních službách patří:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• sociální poradenství, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti, 
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• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

• telefonická krizová pomoc, 

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění a  

• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., stanoví rozsah úkonů poskytovaných v rámci 

základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb .  

Zákon stanoví v kterých případech jsou poskytovatelé vždy povinni zajistit 

základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jedná se o služby 

uvedené  v ustanovení § 37, 39 až 52 a § 54 až 70 zákona o sociálních službách.  

Fakultativně pak mohou být při poskytnutí sociálních služeb zajišťovány i další 

činnosti.  

Zákon v ustanovení § 36 dále ukládá poskytovateli sociálních služeb povinnost 

zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby v zařízeních 

sociálních služeb uvedených v ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních 

službách. Tuto povinnost poskytovatel plní formou zvláštní ambulantní péče 

poskytované podle zvláštního právního předpisu, a to: 

• prostřednictvím zdravotnického zařízení a   

• pokud jde o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím 

svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání podle zvláštního právního předpisu; rozsah péče hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpisy. 

 

4.2. Sociální poradenství 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 37 zákona o sociálních službách. 

Zákon rozděluje sociální poradenství na:  

• základní sociální poradenství a  

• odborné sociální poradenství. 

V rámci základního sociálního poradenství se osobám poskytují potřebné 

informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je 
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základní činností při poskytnutí všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé 

sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.  

Odborné sociální poradenství se poskytuje se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a 

rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 

postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí. Odborné poradenství 

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností. Součástí odborného poradenství je také půjčování kompenzačních 

pomůcek.  

Odborné poradenství pak zahrnuje tyto základní činnosti:  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

4.3. Služby sociální péče 

 

Zákon o sociálních službách definuje v ustanovení § 38 služby sociální péče 

jako služby, které „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a 

zacházení". 

 

4.3.1 Osobní asistence 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 39 zákona o sociálních službách. 

 Osobní asistence je terénní službou poskytovanou osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 

omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

Osobní asistence obsahuje  tyto základní činnosti:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
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• pomoc při osobní hygieně, 

• pomoc při zajištění stravy, 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

   

4.3.2. Pečovatelská služba 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 40 zákona o sociálních službách. 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní službou poskytovanou osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 

poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb 

níže vyjmenované úkony.  

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti a  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

 
   
4.3.3. Tísňová péče 

   

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 41 zákona o sociálních službách. 

Tísňová péče je terénní službou, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení 

zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

   Tísňová péče obsahuje tyto základní činnosti:  

• poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 

• sociální poradenství, 
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• sociálně terapeutické činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

• pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

  

4.3.4. Průvodcovské a předčitatelské služby 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 42 zákona o sociálních službách. 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénními nebo ambulantními službami 

poskytovanými osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si 

vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných 

služeb.  

Průvodcovské a předčitatelské služby obsahují tyto základní činnosti:  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

  

4.3.5. Podpora samostatného bydlení 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 43 zákona o sociálních službách. 

Podpora samostatného bydlení je terénní službou poskytovanou osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Podpora samostatného bydlení obsahuje tyto základní činnosti:  

• pomoc při zajištění chodu domácnosti,  

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  
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4.3.6. Odlehčovací služby 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 44 zákona o sociálních službách. 

Odlehčovací služby jsou terénními, ambulantními nebo pobytovými službami 

poskytovanými osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek. 

Odlehčovací služby obsahují tyto základní činnosti:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí a  

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.  

  

4.3.7. Centra denních služeb 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 zákona o sociálních službách. V 

centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.    

Služby center denních služeb obsahují tyto základní činnosti:  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  
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• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

  

4.3.8. Denní stacionáře 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 46 zákona o sociálních službách. V 

denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby.  

Služby denních stacionářů obsahují tyto základní činnosti:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.   

   

4.3.9. Týdenní stacionáře 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 47 zákona o sociálních službách. V 

týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby.  

Služby týdenních stacionářů obsahují tyto základní činnosti:  

• poskytnutí ubytování, 

• poskytnutí stravy,  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
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• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

  

4.3.10. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 48 zákona o sociálních službách. V 

domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Služby domovů pro osoby se zdravotním postižením obsahují tyto základní 

činnosti:  

• poskytnutí ubytování, 

• poskytnutí stravy, 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Nezaopatřeným dětem (nezaopatřenost se zde posuzuje podle zákona o státní 

sociální podpoře) se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní 

vybavení (prádlo, šatstvo a obuv), drobné předměty běžné osobní potřeby a některé 

služby (stříhání vlasů, holení a pedikúra) s přihlédnutím k jejich potřebám.  

V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být rovněž vykonávána 

ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů. Pro tyto účely se přiměřeně použijí 

ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu.  
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4.3.11. Domovy se zvláštním režimem 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 50 zákona o sociálních službách. V 

domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 

poskytnutí sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  

Služby v domovech se zvláštním režimem obsahují tyto základní činnosti:  

• poskytnutí ubytování, 

• poskytnutí stravy, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti, 

• aktivizační činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

  

4.3.12.Chráněné bydlení 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 51 zákona o sociálních službách. 

Chráněné bydlení je pobytovou službou poskytovanou osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné 

bydlení může mít formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.  

Služby chráněného bydlení obsahují tyto základní činnosti:  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování, 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

  

4.3.13. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 52 zákona o sociálních službách. Ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby 

osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou 

být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytnutí terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních 

služeb v zařízeních sociálních služeb.  

Služby zdravotnických zařízení ústavní péče obsahují tyto základní činnosti:  

• poskytnutí ubytování, 

• poskytnutí stravy, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti, 

• aktivizační činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

 

4.4. Služby sociální prevence 

 

Zákon o sociálních službách v ustanovení § 53 rovněž vymezuje služby 

sociální prevence jako služby, které „napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení 

osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 
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prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. 

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů".  

   

4.4.1. Raná péče 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 54 zákona o sociálních službách. Raná 

péče je terénní, popřípadě ambulantní službou poskytovanou dítěti a rodičům dítěte ve 

věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje 

dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.  

Služby rané péče obsahují tyto základní činnosti:  

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a   

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

 

4.4.2. Tlumočnické služby 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 56zákona o sociálních službách. 

Tlumočnické služby jsou terénními, popřípadě ambulantními službami poskytovanými 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které 

zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.  

Tlumočnické služby obsahují tyto základní činnosti:  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.      
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4.4.3. Služby následné péče 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 64 zákona o sociálních službách. 

Služby následné péče jsou ambulantními nebo pobytovými službami poskytovanými 

osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových 

látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly 

ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.  

Služby následné péče obsahují tyto základní činnosti:  

• sociálně terapeutické činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Služby následné péče poskytované formou pobytových služeb v zařízeních 

následné péče obsahuje vedle základních činností uvedených v předchozím odstavci 

tyto základní činnosti:  

• poskytnutí ubytování a  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.  

   

4.4.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 65 zákona o sociálních službách. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénními, popřípadě 

ambulantními službami poskytovanými rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj 

ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží 

sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi obsahují tyto základní činnosti:  

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  
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4.4.5. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 66 zákona o sociálních službách. 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované 

osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým 

sociálním vyloučením.  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

obsahují tyto základní činnosti:  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

   

4.4.6. Sociálně terapeutické dílny 

   

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 67 zákona o sociálních službách. 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné 

na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná 

podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 

pracovní terapie.  

Služby sociálně terapeutických dílen obsahují tyto základní činnosti:  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění a  

• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.  

   

4.4.7. Terapeutické komunity 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 68 zákona o sociálních službách. 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby 
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závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které 

mají zájem o začlenění do běžného života.  

Služby terapeutických komunit obsahují tyto základní činnosti:  

• poskytnutí stravy, 

• poskytnutí ubytování,  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

   

4.4.8. Sociální rehabilitace 

 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 70 zákona o sociálních službách. 

Sociální rehabilitace je souborem specifických činností směřujících k dosažení 

soběstačnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 

samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje 

formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.  

Služby sociální rehabilitace poskytované formou terénních nebo ambulantních 

služeb obsahují tyto základní činnosti:  

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Služby sociální rehabilitace poskytované formou pobytových služeb v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb obsahují vedle základních činností, obsažených 

v předchozím odstavci tyto základní činnosti:  

• poskytnutí ubytování, 

• poskytnutí stravy a  
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• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
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1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 296 – 298 
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5. Nárok na Sociální služby 

 

Ustanovení zákona o sociálních službách definující jednotlivé sociální služby 

neobsahují nároky klientů sociálních služeb vůči poskytovatelům. Konkretizaci 

poskytování jednotlivých typů sociálních služeb obsahuje vyhláška č. 505/2006 Sb., 

která upravuje zejména tzv. „standardy kvality sociálních služeb“. Určité nároky 

příjemců sociálních služeb lze logicky dovodit metodou argumentum a contrario 

z ustanovení § 88 zákona, kde se stanoví povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. 

Nároky příjemců vůči poskytovatelům sociálních služeb však budou z větší části 

vyplývat z ujednání ve smlouvě o poskytnutí sociálních služeb, uzavírané mezi příjemci 

a poskytovateli sociálních služeb. 

Výjimkou v oblasti nároků je ustanovení § 89 zákona o sociálních službách, 

definující opatření omezující pohyb osob.  

Z ohledem na to, že se jedná o opatření zasahující do základních práv a svobod 

(svobodu pohybu zaručuje Listina základních práv a svobod), jde o poměrně přísné 

ustanovení, které přesně vymezuje podmínky, za kterých lze pohyb osoby omezit. Toto 

opatření lze použít pouze tehdy, jestliže byla neúspěšně použita jiná opatření zabraňující 

takovému jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život, nebo zdraví a život jiných, 

lékař s použitím takového opatření vyslovil souhlas, jsou použita nejmírnější možná 

opatření a zároveň o použití opatření byl bez zbytečného odkladu informován zákonný 

zástupce, nebo osoba, které byl nezletilý svěřen do péče. 

O použití opatření omezujících pohyb osob je poskytovatel sociálních služeb 

povinen vést evidenci a vymezenému okruhu osob umožnit do této evidence nahlížet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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6. Smlouva o poskytnutí sociální služby 

 

Zákon o sociálních službách zavedl do této oblasti smluvní princip . Osoba, 

která potřebuje sociální služby, a poskytovatel sociálních služeb jsou podle ustanovení § 

91 zákona povinni uzavřít o poskytnutí sociální služby smlouvu. Zákon rovněž stanoví 

v kterých případech se požaduje písemná forma této smlouvy.  

Smlouva musí být uzavřena v písemné formě mj. jedná-li se o služby sociální 

péče a služby poskytované Terapeutickými komunitami.  

Písemně musí být smlouva uzavřena na žádost některé ze smluvních stran i v 

případě poskytnutí Rané péče, Tlumočnických služeb, Sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi a Sociální rehabilitace.  

Poskytovatel, který požadovanou službu provozuje a má dostatečnou kapacitu 

pro její zajištění, je povinen smlouvu s osobou, která o poskytnutí služby požádala, 

uzavřít. 

Smlouva musí obsahovat následující náležitosti:  

• označení smluvních stran, 

• druh sociální služby,  

• rozsah poskytnutí sociální služby,  

• místo a čas poskytnutí sociální služby,  

• výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v rámci 

právní úpravy a způsob jejího placení,  

• ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytnutí sociálních služeb,  

• výpovědní důvody a výpovědní lhůty a  

• dobu platnosti smlouvy.  

Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb a právní vztahy z ní 

vzniklé se použijí ustanovení občanského zákoníku a případné spory z této smlouvy se 

budou řešit před obecnými soudy(ustanovení § 91 odst. 5 zákona o sociálních službách). 

Zákon o sociálních službách předpokládá, že poskytovateli sociálních služeb 

budou zejména nestátní subjekty. Obcím, obcím s rozšířenou působností a krajům 

svěřuje zákon v oblasti sociálních služeb spíše podpůrnou roli. Obce, obce s rozšířenou 

působností a kraje tak zejména zajišťují sociální služby tam, kde je nezajišťuje jiný 
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subjekt a hrozí újma na zdraví či životě toho, kdo službu potřebuje; zjišťují ve svém 

obvodu potřebnost sociálních služeb, zajišťují dostupnost informací o sociálních 

službách a zpracovávají střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na svém území 

(ustanovení § 92 - 95 zákona o sociálních službách). Smlouva o poskytnutí sociální 

služby bude tedy ve většině případů uzavírána mezi příjemcem  služeb a nestátním 

poskytovatelem těchto služeb. 
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7. Financování sociálních služeb 

 

Zákon o sociálních službách v ustanovení § 71 až 77 a § 101 až 105 rovněž 

upravuje způsob, jakým lze sociální služby financovat. Nejdůležitějším zdrojem příjmů 

poskytovatelů sociálních služeb jsou finanční prostředky poskytované formou dotací ze 

státního rozpočtu. 

Zákon o sociálních službách v ustanovení § 101 stanoví, že „dotace ze státního 

rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytnutí sociálních služeb poskytovatelům 

sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. " Tyto dotace se poskytují 

prostřednictvím rozpočtu kraje. O přidělení dotace je nutno požádat a není na ni právní 

nárok. Tuto žádost předkládá krajský úřad Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zákon 

blíže nespecifikuje, jakou část nákladů na sociální služby má dotace pokrývat. Zákon 

pouze stanoví, že dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytnutím sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb. 

Ze státního rozpočtu se podle ustanovení § 104 zákona o sociálních službách 

poskytují také některé další účelové dotace. Tyto dotace poskytuje Ministerstvo práce a 

sociálních věcí na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální 

charakter, na činnosti, které mají rozvojovou povahu, nebo v případě mimořádných 

situací (živelná pohroma, požár, průmyslová či ekologická havárie). Za tímto účelem je 

rovněž možné využít programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropských 

společenství a dalších programů Evropských společenství. 

Dalším zdrojem financování sociálních služeb jsou úhrady nákladů za 

poskytnutí sociálních služeb od samotných klientů. Z větší části pokrývá úhradu 

nákladů za sociální služby příspěvek na péči.  

Zákon o sociálních službách stanoví, které služby se poskytují bez úhrady 

nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů (ustanovení § 71 a následující 

zákona o sociálních službách).   

Bez úhrady nákladů se mj. poskytují:  

• sociální poradenství , 

• raná péče, 
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• tlumočnické služby, 

• služby následné péče (§ 64), s výjimkou základních činností poskytovaných 

podle ustanovení § 64 odst. 3 zákona o sociálních službách, 

• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

• sociální rehabilitace s výjimkou základních činností poskytovaných podle 

ustanovení § 70 odst. 3 zákona o sociálních službách, 

• služby sociálně terapeutických dílen, s výjimkou základní činnosti poskytované 

podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) zákona o sociálních službách.  

Služby poskytované za úhradu se dále dělí na služby: pobytové a další služby 

tzv. „asistenční“ služby.  

Za pobytové služby poskytované v 

• týdenních stacionářích,  

• domovech pro osoby se zdravotním postižením,  

• domovech se zvláštním režimem,  

• chráněném bydlení,  

• zdravotnických zařízeních ústavní péče a  

• centrech sociálně rehabilitačních služeb,   

se hradí úhrada za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.  

Za poskytnutí  

• osobní asistence,  

• pečovatelské služby, 

• tísňové péče, 

• průvodcovských a předčitatelských služeb, 

• podpory samostatného bydlení, 

• odlehčovacích služeb, 

• služeb v centrech denních služeb, 

• služeb v denních stacionářích, 
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• pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb uvedených 

v ustanovení § 70 odst. 3 zákona o sociálních službách,  

se hradí úhrada za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, nestanoví-li 

zákon v ustanovení § 75 odst. 2 jinak.  

Za poskytnutí sociálních služeb v  

• terapeutických komunitách a  

• zařízeních následné péče, 

se hradí úhrada za ubytování a stravu, a za poskytnutí sociálních služeb v sociálně 

terapeutických dílnách se hradí  úhrada za stravu v rozsahu stanoveném smlouvou.  

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto 

služby. 

Zákon o sociálních službách dále svěřuje stanovení maximálních výší úhrad za 

poskytnutí sociálních služeb prováděcímu předpisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
1. Srov. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, 404s. Str. 302 – 303 

 



Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Právnická Fakulta 

Miloš Martínek                                                                                                                147

Závěr 

 

I. 

Zhodnocení platné právní úpravy 

 

Systém sociálního zabezpečení (sociální ochrany) , ve vztahu k osobám se 

zdravotním postižením, jev ČR v posledních letech reformován a rozvíjen s cílem 

poskytovat soubor dávek a služeb primárně podporujících sociální začleňování těchto 

osob. Daří se tak postupně vytvářet kvalitnější, modernější, dostupnější a efektivnější 

systém sociálních dávek a služeb odrážející změny ve společnosti a srovnatelný se 

systémy ostatních členských států EU.  

Jednotným  rysem nově budovaných a reformovaných subsystémů sociálního 

zabezpečení  se stala snaha státu odstranit dříve užívaný model plošného pojetí (výplata, 

poskytování) institutu sociální podpory ve smyslu cílené ingerence ve prospěch osob a 

rodin objektivně i subjektivně nejvíce zasažených zdravotním postižením. Prováděné 

úpravy systému sociálního zabezpečení by měly  vést k cílené a vědomé diferenciaci, 

prováděné podle závažnosti a důsledků zdravotního postižení, jejímž výsledkem by 

mělo být sociální začlenění osob se zdravotním postižením.  

Současná koncepce sociálního zabezpečení v ČR směřuje především k širší 

nabídce služeb podporujících setrvání občana se zdravotním postižením ve vlastním 

přirozeném prostředí a umožňující mu vést samostatný život a zároveň spolurozhodovat 

o rozsahu a formě poskytované péče. Sociální služby jsou pojímány jako proaktivní 

opatření přispívající k sociální soudržnosti, ale také k rozvoji lidských zdrojů a 

zaměstnanosti.  

Systém sociálních služeb je koncipován jako vhodněji se doplňující se systémem 

sociálních dávek pro zdravotně postižené. Systémy jsou nastaveny jako dostupné a 

pomáhají občanům se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě, pracovat, 

vzdělávat se a zpřístupnit jim zboží a veřejné služby.  

Systém sociálních dávek a zejména služeb je nyní budován jako preventivní, ve 

smyslu nalezení možností předcházení trvalé „invalidizace“ zdravotního postižení a 

nalezení možností podpory navrácení občana se zdravotním postižením k více či méně 

samostatné účasti na trhu práce.  



Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Právnická Fakulta 

Miloš Martínek                                                                                                                148

Cílem dosud přijatých opatření je mj. lépe kompenzovat individuální důsledky 

zdravotního postižení, a to zejména v oblasti zvýšených životních nákladů, omezených 

možností mobility, potřeby technických pomůcek apod. Více než v minulosti, kdy byly 

nároky  ve většině případů odvozeny od diagnózy, bez ohledu na skutečné individuální 

důsledky, je nyní obecným důvodem a „filozofií“ poskytnutí dávky a služby snaha o 

vyrovnávání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení.  

Mezi reformními opatřeními na úseku dávek základního důchodového pojištění 

podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem lze za  jednoznačně 

pozitivní považovat některé kroky, které přináší I. etapa reformy systému důchodového 

pojištění. Chystaná změna koncepce invalidity na invaliditu ve třech stupních, 

sjednocení invalidních důchodů a zpřísnění kritérií pro nárok na tyto dávky , by mělo 

umožnit navrhované koncepci pružněji a efektivněji reagovat na závažnost nepříznivého 

zdravotního stavu a zdravotního postižení pojištěnců, a pomoci řešit dlouhodobější 

negativně vnímaný nárůst počtu, zejména částečných,  invalidních důchodů. Stejně 

pozitivně lze vnímat i většinu dalších opatření vedoucích k lepší finanční udržitelnosti 

tohoto systému. 

Oddělení úrazového pojištění zaměstnanců od systému základního důchodového 

pojištění je nepochybně dalším pozitivním krokem. Opakované úvahy o jeho 

opětovném odložení však jeho význam poněkud snižují.  

Pokud jde o oblast státní sociální podpory lze konstatovat, že se z hlediska osob 

se zdravotním postižením jedná o konsolidovaný a vyvážený systém dávek, 

v odůvodněných případech, rozumným způsobem zohledňující existenci dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu jak na straně dětí tak rodičů.  

Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že po více než deseti letech snah o 

reformu zastaralého a nevyhovujícího systému sociální péče byla přijata a téměř tři roky 

platí nová právní úprava. Byla tak završena první etapa sociální reformy v ČR a došlo 

tak, s výjimkou dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany,  k téměř úplnému 

oproštění právní úpravy sociálního zabezpečení od reziduí z doby před rokem 1989.  

Stávající právní úprava sociální pomoci byla přijímána  pod poměrně velkým 

časovým tlakem, což patrně způsobilo  některé  nedostatky. Jako určitá úskalí platné 

právní úpravy sociální pomoci lze v současné době označit následující: 

• Systém dávek sociální péče dosud vychází z již překonané koncepce,kdy jsou 

nároky na jednotlivé dávky odvozeny od diagnózy, bez ohledu na skutečné 
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individuální důsledky zdravotního postižení. Zcela nevyhovující je rovněž jejich 

úprava podzákonným právním předpisem.   

• V oblasti sociálních služeb by mohlo docházet ke zneužívání příspěvku na péči, 

jelikož kontrola čerpání tohoto příspěvku nemusí být vždy dostatečná. 

• Právní úprava definuje jednotlivé sociální služby aniž by s nimi spojovala 

konkrétní podmínky nároků.  

• Problematickým se může v budoucnu rovněž ukázat taxativní výčet sociálních 

služeb. 

• Z hlediska financování sociálních služeb a právní úpravy dotací bylo očekáváno, 

že registrované nestátní subjekty budou mít na určitou dotaci z veřejných 

rozpočtů nárok, k tomu však nedošlo. 

V neposlední řadě lze za veskrze pozitivní rovněž považovat snahu o 

zefektivnění systému posudkové služby sociálního zabezpečení a v návaznosti na 

transformaci sociálních dávek a služeb vytvořit jednotný systém posuzování 

zdravotního stavu.   

I přes naznačené možné nedostatky právní úpravy sociálního zabezpečení je 

však třeba setrvat na stanovisku, že přijetí jednotlivých reformních  právních norem lze 

považovat za jednoznačně pozitivní přínos ve vývoji právní úpravy sociálního 

zabezpečení (sociální ochrany) osob se zdravotním postižením v České republice. 

 

II. 

Návrhy de lege ferenda 

 

V návaznosti na rozhodnutí o podobě české důchodové reformy provést seriózní 

(nepolitizovanou) analýzu oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění, včetně 

řešení pozůstalostních dávek, v podmínkách ČR s tím, že tato analýza bude obsahovat i 

mezinárodní srovnání v této věci. 

Vypracovat návrh legislativních opatření nové pomoci osobám se zdravotním 

postižením prostřednictvím dávek sociální péče (pomoci), a to za použití moderních 

hledisek hodnocení potřeb osob se zdravotním postižením a moderních forem pomoci. 

Tato pomoc by měla být důsledněji oddělena od pomoci státu v hmotné nouzi  

V návaznosti na konsolidaci sociálních služeb zavést nárokové dotace pro 

registrované poskytovatele sociálních služeb, přijmout taková legislativní opatření, 
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která povedou k efektivnějšímu využívání příspěvku na péči a zabránění jeho 

zneužívání ve větším rozsahu, při zachování dosavadní autonomie volby druhu a formy 

poskytované služby a zvážit spojení definic jednotlivých sociálních služeb 

s konkrétními nároky na ně.  
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IV. Seznam použitých zkratek 
 
apod.   a podobně 
atd.   a tak dále 
CEMT  Conference Europeénne des Ministres de Transport 
cit.   citováno 
č.   číslo 
čl.   článek 
ČR   Česká republika 
ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 
ČSÚ   Český statistický úřad 
EDF   European Disability Forum 
ES   Evropské společenství, Evropská společenství 
ESCH   Evropská sociální charta 
EU   Evropská unie 
ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps 
IQ   Inteligenční quocient 
LPS   Listina základních práv a svobod 
mj.   mimo jiné 
MOP   Mezinárodní organizace práce 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
odst.    odstavec 
OSN   Organizace spojených národů 
OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečení 
písm.   písmeno 
PK MPSV Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky 
RE   Rada Evropy 
RI   Rehabilitation International 
Sb.   Sbírka 
Srov.   srovnej 
tj.   to jest 
viz.   videre licet (lze vidět) 
VVZP   Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 
WHO   World Health Organization 
 
 
 
 
 








