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Abstrakt 

Práce „Problematika invalidity v České republice“ se zabývá systémem posuzování invalidity, 

přiznávání invalidních důchodů a další sociální pomoci osobám se zdravotním postižením 

s důrazem na změny, které v dané oblasti proběhly v letech 2010 a 2012. Cílem práce je systém 

zhodnotit, ukázat jak funguje v praxi a seznámit čtenáře s jeho největšími klady a zápory.  

První část práce představuje celou problematiku teoreticky, objasňuje základní pojmy, 

relevantní legislativu a snaží se o stručné zhodnocení na základě existujících článků nebo 

rozhovorů s odborníky. 

Druhou část práce tvoří výsledky analýzy rozhovorů, které autorka provedla s osobami 

invalidními, posudkovou lékařkou Ministerstva práce a sociálních věcí a úřednicí Okresní 

správy sociálního zabezpečení. Tato část si klade za cíl ukázat, jak systém funguje v praxi, 

a předkládá největší klady a zápory celého systému tak, jak je vidí výše zmínění aktéři a také 

sama autorka. 

Abstract 

The bachelor thesis „The issue of disability in the Czech Republic“ deals with the system 

of disability assesment and assigning of disability pension and the next social help, which 

is designed for the handicapped people, with concentration on the changes, which 

happened in 2010 and 2012. The aim of this thesis is to assess the system, show how the system 

works in practice and present the advantages and disadvantages of the system. 

The first part shows the question in theory, explain the basic terms and relevant 

legislation and tries to assess on basis of existent articles or interviews with experts. 

The second part deals with analysis of interviews, which were made with disabled 

people, medical assessor and officer from OSSZ. Aim is to show how the system works in 

practice and how is assessed by mentioned participants and by the author. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 
 

Zabezpečení občanů České republiky v případě invalidity, ale také ve stáří nebo při úmrtí 

živitele zajišťuje systém důchodového pojištění. Ovšem současný důchodový systém 

nedokáže čelit následkům demografického vývoje, jako je prodlužující se délka života nebo 

růst podílu starších osob ve společnosti. Důchodové pojištění je tedy dlouhodobě finančně 

neudržitelné, proto je nutná změna v této oblasti.  

Od prvního ledna 2010 došlo k několika významným změnám v oblasti důchodového 

pojištění, které jsou součástí první ze tří etap důchodové reformy. Ty se dotkly také vymezení 

invalidity. Dříve existovala invalidita plná a částečná, nyní je zavedena třístupňová invalidita. 

Zároveň došlo ke zrušení plného a částečného invalidního důchodu, namísto toho byla 

zavedena jedna dávka – invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. 

Mění se tedy definice invalidity samotné a také výpočet vyplácené dávky [MPSV 2010 a]. 

Tento fakt se významně dotýká invalidních osob. Dochází k přeřazování do méně 

závažných stupňů postižení, což může znamenat i odebrání důchodů. Osoby invalidní se pak 

musejí vyrovnávat s novou životní situací, kdy jsou nuceni disponovat s nižší dávkou nebo 

jsou nově odkázáni na úřad práce. 

Důchodová reforma je nutností, její dopady na samotné aktéry jsou však dalekosáhlé. 

Ve své práci se zaměřím pouze na problematiku invalidity. Cílem práce je zhodnocení 

stávajícího systému invalidity s ohledem na systém trvající do roku 2010. Chtěla bych ukázat, 

jaké dopady mají změny v oblasti důchodového pojištění z roku 2010 na osoby invalidní, 

případně zda existuje rozdíl v teoretické představě zákonodárců o dopadech důchodové 

reformy v oblasti invalidity na osoby invalidní a v tom, jak vše funguje v praxi. K tomuto 

porovnání využiji na straně jedné dostupné literatury, na straně druhé pak provedu 

s invalidními osobami a posudkovými lékaři rozhovory, ve kterých se zaměřím na hodnocení 

stávajícího systému. Nakonec bych se, pokud to bude možné, pokusila shrnout největší úskalí 

stávajícího systému a navrhnout jejich řešení. 

 Reforma důchodového systému je jedním z klíčových témat současnosti. V této 

souvislosti se nesmí zapomínat ani na osoby invalidní, kterých se změny v této oblasti také 

významně dotýkají. Ve svém okolí mám několik invalidních osob a také posudkovou lékařku. 

Právě tito lidé a jejich zkušenosti a vyprávění mě přivedli na téma mé práce. 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



Ve své práci nejprve představím stávající systém posuzování invalidity a přidělování 

invalidních důchodů a pokusím se o jeho hodnocení. Dále se zaměřím na změny, které 

v tomto systému nastaly v roce 2010, a připomenu systém, který fungoval do té doby. Oba 

systémy srovnám a pokusím se o zhodnocení.  

V druhé části práce provedu několik rozhovorů s osobami invalidními, posudkovými 

lékaři, osobami, které již dle nového systému invalidní nejsou a také úředníky z České správy 

sociálního zabezpečení. Tyto rozhovory mi přinesou obrázek o tom, jak daný systém funguje 

v praxi. Nakonec se pokusím s využitím teoretické přípravy a výsledků rozhovorů navrhnout, 

jak stávající systém zkvalitnit. 

2. Teoretická a hodnotová východiska 

Klíčová slova 

  

Invalidita, invalidní důchod, důchodové pojištění, osoba invalidní, kvalita života, důchodová 

reforma, sociální začlenění/vyloučení invalidních osob 

 

Kvalita života (Quality of life) 

 

Definovat kvalitu života je nesnadné a stále neexistuje shoda ohledně definice. 

Hovoříme – li o kvalitě života, sledujeme, jaký dopad má onemocnění osoby na její fyzický či 

psychický stav, na způsob života a pocit spokojenosti. [Slováček, 2004] 

Definice kvality života vychází z Maslowowy teorie potřeb. Ta říká, že naplnění 

základních fyziologických potřeb je předpokladem aktualizace a uspokojení potřeb menších, 

jako je bezpečí nebo potřeba sebeúcty. [Slováček, 2004] 

Odborníci se shodnou, že na kvalitu života je pohlíženo jako na vícerozměrnou 

veličinu. Vedle pocitu fyzického zdraví zahrnuje také psychickou kondici, společenské 

uplatnění, náboženské a ekonomické aspekty. V kvalitě života se výrazně promítá úroveň 

osobní pohody, úroveň postarat se o sebe, úroveň mobility a schopnosti ovlivňovat svůj život. 

[Slováček, 2004] 

Kvalita života v tomto smyslu je nejbezprostředněji měřitelná pomocí subjektivních 

indikátorů. Nicméně jsou často využívány rovněž objektivní indikátory, které postihují vnější 

podmínky, které ovlivňují kvalitu života. Měření kvality života pomáhá zjišťovat a hodnotit 

potřebu sociálních intervencí u zkoumaných osob. [Kvalita života, 2004] 

 

 



Teorie sociální koheze (sociální soudržnosti) 

Projevy sociální fragmentace spojené s individualizací rizik lze pozorovat v každodenním 

životě, ať už jde o pokles volební účasti, občanské angažovanosti, členství v dobrovolných 

sdruženích, vzrůstající cynismus ve věcech veřejných nebo úbytek mezilidské důvěry. 

Nedostatek sociální soudržnosti, indikovaný také jako slabé sociální vazby, nízká 

solidarita a slabá zakořeněnost v místních komunitách pak vede k zvýšenému tlaku na 

výdaje z veřejných rozpočtů [Berger-Schmitt in Šafr, 2008].   

Diskutuje se vznikající krize organizované sociální solidarity, způsobená 

neudržitelností financováni systému sociálního zabezpečeni a vedoucí k erozi sociálních 

práv zejména slabších sociálních skupin. K této krizi přispívá rovněž konec expanze střední 

třídy a s ní spjatých občanských ctností, rostoucí nerovnosti, z ní plynoucí sociální 

roztříštěnost a v neposlední řadě úpadek morálních hodnot. Úbytek společenské soudržnosti 

je na lokální úrovni často spojován se sociálně problémovými městskými oblastmi, v 

nichž dochází ke koncentraci patologických jevů (kriminalita apod.) [Forrest, Kearns in Šafr, 

2008] 

Koheze představuje podmínku stability politického systému a bezpečnosti; ovlivňuje 

kvalitu politických institucí, a tím přispívá k ekonomickému růstu a usnadňuje realizaci 

reforem. Úsilí o podněcování mechanismů zvyšujících sociální soudržnost se tak od 90. let 

dvacátého století stává jedním z klíčových cílů politik zejména evropských zemí jak na 

lokální, tak národní, dokonce i na nadnárodní úrovni EU. [Easterly in Šafr 2008] 

3. Cíle bakalářské práce a výzkumné otázky 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký je současný systém posuzování invalidity  

a přidělování invalidních důchodů z hlediska praxe, a identifikovat nejproblematičtější oblasti 

včetně navržení jejich možností řešení. 

Hlavní výzkumná otázka tedy zní: Jaký je současný systém posuzování invalidity  

a přidělování invalidních důchodů z hlediska praxe a jaké jsou nejproblematičtější oblasti?  



 

4. Metody a prameny 

Metodologie 

Ve své práci budu vycházet z kvalitativní metodologie.  

Metoda sběru dat 

Ke sběru dat použiju metodu polostrukturovaných rozhovorů. Budu mít předem připravený 

scénář, který bude vycházet z teoretické části práce. Předem vymyšlené otázky využiji hlavně 

k tomu, abych zmenšila respondentovu prvotní nedůvěru, a abych mohla provedené 

rozhovory komparovat. Doufám však, že se nebudu muset striktně držet scénáře a respondenti 

se „rozpovídají“ i mimo vymezený scénář a rozvedou nejpalčivější problémy. Rozhovory 

budu nahrávat na diktafon, poté je v nezměněné podobě přepíšu.   

Mám v plánu provést celkem 10 výše popsaných rozhovorů. Chtěla bych oslovit osoby 

invalidní, posudkového lékaře a úřednici ČSSZ nebo OSSZ. Respondenty začnu shánět ve 

svém okolí. Znám dvě osoby invalidní a jednu posudkovou lékařku. Navíc mi má 

konzultantka nabídla kontakt na posudkového lékaře. 

 

OPERATIVNÍ CÍLE DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Popsat, jaký je současný systém 

posuzování invalidity a 

přidělování invalidních důchodů 

včetně identifikace problémových 

oblastí. 

Jak funguje stávající systém posuzování invalidity a přidělování 

invalidních důchodů?  

 Identifikovat změny, které 

proběhly v oblasti posuzování 

invalidity a přidělování 

invalidních důchodů v roce 2010, 

a zhodnotit je. 

Jaké změny proběhly v oblasti posuzování invalidity a přidělování 

invalidních důchodů v roce 2010? 

Jak se změny projevily na výši dávek? 

Kolik lidí bylo přeřazeno do jiných stupňů invalidity, kolik jich nově již 

není invalidních? 

Zjistit, jak hodnotí současný 

systém osoby invalidní. 

Jaké dopady mají změny v oblasti invalidity na osoby invalidní?  

Jak disponují s nově vyměřenou částkou peněz? 

Jak se vyrovnávají s novou situací ti, kteří nově nejsou invalidní? 

Kde vidí největší klady a zápory systému? 

Zjistit, jak hodnotí současný 

systém posudkoví lékaři a 

úředníci OSSZ. 

Jaké dopady mají změny v oblasti posuzování invalidity na posudkové 

lékaře? 

Kde vidí největší slabiny a kde naopak klady systému?  

Je stávající systém udržitelný? 

Jak hodnotí systém posuzování invalidity jako takový? 

Identifikovat největší 

problematické oblasti a pokusit se 

navrhnout řešení. 

Kde jsou největší slabiny systému?  

Jak problémy v systému vyřešit? 



Metody analýzy dat 

V teoretické a popisné části práce využiju analýzu dokumentů. Data budu čerpat ze 

statistických ročenek různých institucí, ale také z publikací MPSV a ČSSZ, knih a odborných 

časopisů, které se vážou ke zkoumané problematice (viz rešerše). Pro analýzu dat ze svého 

výzkumu využiju kvalitativní analýzu primárních dat. 

5. Předpokládaná struktura bakalářské práce 

 

1) Úvod 

Uvedení do problematiky, rozvržení práce. 

2) Teoretická východiska 

Kvalita života, teorie sociální soudržnosti. 

3) Metody 

Metodologie, data, metody sběru dat, metody analýzy dat. 

4) Deskriptivní část 

Popis stávajícího systému posuzování invalidity a přidělování invalidních důchodů, 

popis změn, které proběhly v roce 2010, představení systému, který existoval do roku 

2010, hodnocení daných systémů. 

5) Analytická část 

Analýza provedených rozhovorů s invalidními osobami, posudkovými lékaři, úředníky 

ČSSZ. 

6) Závěry 

Porovnání teorie a praxe, pokus o návrh zkvalitnění stávajícího systému. 
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1 Úvod 

Zabezpečení občanů České republiky v případě invalidity, ale také ve stáří nebo při úmrtí 

živitele, zajišťuje systém důchodového pojištění. Ovšem současný důchodový systém 

nedokáže čelit následkům demografického vývoje, jako je prodlužující se délka života nebo 

růst podílu starších osob ve společnosti. Důchodové pojištění je tedy dlouhodobě finančně 

neudržitelné, proto je nutná změna v této oblasti.  

Od prvního ledna 2010 došlo k několika významným změnám v oblasti důchodového 

pojištění, které jsou součástí první ze tří etap důchodové reformy. Ty se dotkly také vymezení 

invalidity. Dříve existovala invalidita plná a částečná, nyní je zavedena třístupňová invalidita. 

Zároveň došlo ke zrušení plného a částečného invalidního důchodu, namísto toho byla 

zavedena jedna dávka – invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. 

Mění se tedy definice invalidity samotné a také výpočet vyplácené dávky. [MPSV, 2010b] 

Tento fakt se významně dotýká invalidních osob. Dochází k přeřazování do méně 

závažných stupňů postižení, což může dále znamenat snížení výše důchodu, případně jeho 

odebrání. Osoby invalidní se pak musejí vyrovnávat s novou životní situací, kdy jsou nuceni 

disponovat s nižší dávkou nebo jsou nově odkázáni na úřad práce. 

Důchodová reforma je nutností, její dopady na samotné aktéry jsou však dalekosáhlé. 

Ve své práci se zaměřím na problematiku invalidity. Jedním z cílů práce je zhodnocení 

stávajícího systému invalidity s ohledem na systém trvající do roku 2010. Chtěla bych ukázat, 

jaké dopady mají změny v oblasti důchodového pojištění z roku 2010 na osoby invalidní, 

případně zda existuje rozdíl v teoretické představě zákonodárců o dopadech důchodové 

reformy v oblasti invalidity na osoby invalidní a v tom, jak vše funguje v praxi.  

Dalším cílem mé práce, který vyplynul až v průběhu tvorby práce, je stručný 

popis a zhodnocení právě probíhající sociální reformy, se zaměřením na dopady, které změny 

z ledna roku 2012 mají na osoby invalidní. Je nezbytné si uvědomit, že některé osoby 

invalidní nepobírají pouze invalidní důchody, ale podle jejich zdravotního postižení jsou jim 

přidělovány také další sociální dávky nebo další výhody, které jim mají umožnit lepší kvalitu 

života. K tomuto tematickému rozšíření práce jsem se rozhodla proto, že na problematiku 

invalidity (což je název práce) je nutné se dívat z širšího pohledu, abychom lépe pochopili 

aspekty života invalidních osob. 

V práci budu využívat na jedné straně dostupné literatury, která mi poslouží při psaní 

popisné části práce, na straně druhé dat, která získám v rámci rozhovorů s osobami 

invalidními, posudkovým lékařem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV)  
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a úřednicí Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Touto kombinací bych 

měla získat ucelený přehled o zkoumané oblasti jak z hlediska teorie, tak hlavně z hlediska 

praxe. Nakonec bych ráda vyzdvihla největší problematické oblasti celého systému a pokusila 

se stručně nastínit, jakým směrem by se měla ubírat jejich řešení. 

Reforma důchodového systému i sociální reforma jsou klíčová témata současnosti. 

V této souvislosti se nesmí zapomínat ani na osoby invalidní, kterých se změny v této oblasti 

také významně dotýkají a dotýkat budou, protože stále dochází k větším či menším změnám 

v daných systémech, na které se musíme všichni adaptovat. 
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2 Cíle práce a výzkumné otázky 

Úkolem této bakalářské práce je zjistit, jaký je současný systém posuzování invalidity  

a přidělování invalidních důchodů z hlediska praxe a jaké dopady má probíhající sociální 

reforma na osoby invalidní s cílem identifikovat nejproblematičtější oblasti včetně navržení 

jejich možností řešení.  

Hlavní výzkumná otázka zní: Jaký je současný systém posuzování invalidity  

a přidělování invalidních důchodů z hlediska praxe a jaké další dopady má probíhající sociální 

reforma na osoby invalidní?  

Následující tabulka č. 1 uvádí operativní cíle a dílčí výzkumné otázky. 

Tabulka č. 1: 

 

OPERATIVNÍ CÍLE DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Popsat, jaký je současný systém 

posuzování invalidity a 

přidělování invalidních důchodů 

včetně identifikace problémových 

oblastí. 

Jak funguje stávající systém posuzování invalidity a přidělování 

invalidních důchodů?  

 Identifikovat změny, které 

proběhly v oblasti posuzování 

invalidity a přidělování 

invalidních důchodů v roce 2010, 

a zhodnotit je. 

Jaké změny proběhly v oblasti posuzování invalidity a přidělování 

invalidních důchodů v roce 2010? 

Jaké měly tyto změny vliv na osoby invalidní? 

Jak jsou dané změny hodnoceny odborníky v již publikovaných 

článcích? 

Popsat a zhodnotit, jaké další 

dopady má probíhající sociální 

reforma na osoby invalidní nebo 

zdravotně postižené. 

Jaké další sociální dávky mohou osoby invalidní pobírat? 

Jaká je situace v oblasti zaměstnávání invalidních osob? 

Jaké změny proběhly v této oblasti k lednu 2012? 

Zjistit, jak hodnotí současný 

systém zabezpečení týkající se 

invalidity a zdravotně postižených, 

osoby invalidní, posudkoví lékaři 

a úředníci ČSSZ. 

Jak hodnotí systém posuzování invalidity a přiznávání invalidních 

důchodů jako takový?   

Jaké dopady mají změny v oblasti posuzování invalidity na osoby 

invalidní, posudkové lékaře nebo úředníky ČSSZ? 

Jak hodnotí systém dalších výhod pro osoby se zdravotním postižením? 

Kde vidí největší slabiny a kde naopak klady obou systémů?  

Identifikovat největší 

problematické oblasti a nastínit 

řešení. 

Kde jsou největší slabiny systému?  

Jakým směrem se mají ubírat řešení problémů? 

 
Zdroj: vypracováno autorkou. 
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3 Teoretická východiska 

Ve své práci budu vycházet především ze dvou teoretických konceptů. Prvním je koncept 

kvality života, druhým pak teorie sociální soudržnosti. Nyní se pokusím o jejich krátké 

představení ve vztahu k tématu své práce. 

3.1 Kvalita života (Quality of life) 

Definovat kvalitu života je nesnadné a stále neexistuje shoda ohledně definice. Hovoříme – li 

o kvalitě života, sledujeme, jaký dopad má onemocnění osoby na její fyzický či psychický 

stav, na způsob života a pocit spokojenosti. Definice kvality života vychází z Maslowowy 

teorie potřeb. Ta říká, že naplnění základních fyziologických potřeb je předpokladem 

aktualizace a uspokojení potřeb menších, jako je bezpečí nebo potřeba sebeúcty. 

[Slováček, 2004] 

Odborníci se shodnou v tom, že na kvalitu života je pohlíženo jako na vícerozměrnou 

veličinu. Vedle pocitu fyzického zdraví zahrnuje také psychickou kondici, společenské 

uplatnění, náboženské a ekonomické aspekty. V kvalitě života se výrazně promítá úroveň 

osobní pohody, úroveň postarat se o sebe, úroveň mobility a schopnosti ovlivňovat svůj život. 

[Slováček, 2004] 

Vycházejme v rámci této práce z toho, že kvalita života osob invalidních je 

odlišná – nižší – než u standardní populace, ať se jedná o nižší pocit fyzické kondice, 

psychické pohody nebo o horší společenské uplatnění. Téma kvality života v  této 

souvislosti nabývá na významu. Jde o veličinu, kterou je možné měřit pomocí 

objektivních i subjektivních indikátorů, a na jejímž základě lze zhodnotit potřebu 

sociálních intervencí u invalidních osob. [Kvalita života, 2004: 102-105] 

Speciálním konceptem je HRQoL – Health Related Quality of Life (kvalita života 

související se zdravím). Ten se vyvíjí od osmdesátých let minulého století v návaznosti na 

konceptualizaci zdraví, podpory zdraví a hodnocení dopadů na zdraví. HRQoL byla 

vymezena s cílem specifikovat tu oblast kvality života, která je primárně determinována 

zdravím a která může být ovlivněna klinickými intervencemi. Následující schéma č. 1 

ukazuje, jaký má vliv onemocnění na sociální fungování jedince. Pojmem osobní fungování 

myslíme vykonávání denních aktivit, mobilitu, sebepéči a tělesnou aktivitu. Psychologický 

distres znamená negativní prožívání zastoupené například úzkostí a depresí, naopak 

psychologická pohoda zastupuje pozitivní aspekt pohody. Celkový pocit zdraví zastupuje 
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všechny tři výše zmíněné oblasti. Nakonec sociální fungování je chápáno jako vykonávání 

běžných sociálních aktivit v práci, ve škole, doma a tak dále. [Gurková, 2011: 41-81] 

Schéma č. 1:  

 

Zdroj: Ware 1984 in Gurková, 2011: 81. 

3.2 Teorie sociální soudržnosti 

Sociální soudržnost je předmětem zájmu výzkumníků jak v oblasti sociologie, tak 

psychologie již od třicátých let minulého století. Za tu dobu se odborníci shodnou, že jde 

o vícerozměrný fenomén. Sociálně-psychologická definice sociální koheze zdůrazňuje 

přístupy individuí ke členství ve skupině a jejich chování, které s tím souvisí. Teorie sociální 

koheze se pak zabývá sociálními procesy, jež mají na tyto přístupy a typy chování vliv. 

[Friedkin, 2004] 

V rámci teorie sociální koheze má již dlouhou dobu své místo zkoumání vztahů mezi 

sociální kohezí a zdravím. Podle Wilkinsona platí, že čím větší míra sociální koheze ve 

společnosti je, tím je společnost zdravější. Nebo naopak snižující se míra sociální koheze 

znamená horší zdraví lidí v dané společnosti. Ve své knize Unhealthy Societies ukazuje, že 

sociální koheze je naprosto rozhodující pro kvalitu života. Na tento přístup reaguje například 

Veenstra v díle Social Capital and Health, podle kterého sociální koheze přispívá ke 

strategiím, které více podporují výdaje na zdraví. [Beauvais, Jenson, 2002] 

Lavis a Stoddart v Social Cohesion and Health zdůrazňují, že jednání vlády může být 

ovlivněno, ale i ovlivňuje, jak zdraví občanů, tak sociální kohezi. Sociální koheze může mít 

významný vliv na zdraví prostřednictvím například příjmové redistribuce, zaměstnanosti, 

pracovních podmínek obecně a sociální podpory. [Beauvais, Jenson, 2002] 

V této práci vycházím z předpokladu, že invalidní osoby jsou vůči standardní populaci 

znevýhodněny v mnoha ohledech. Diskutuje se vznikající krize organizované sociální 

solidarity, způsobena neudržitelností financováni systému sociálního zabezpečeni a vedoucí 
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k erozi sociálních práv zejména slabších sociálních skupin. K této krizi přispívá rovněž 

konec expanze střední třídy a s ní spjatých občanských ctnosti, rostoucí nerovnosti, z ní 

plynoucí sociální roztříštěnost a v neposlední řadě úpadek morálních hodnot. [Forrest, 

Kearns in Šafr, 2008] 

Následující tabulka č. 2 zachycuje určité rozlišující dimenze v rámci sociální koheze. 

Ve své práci vycházím především na třetí oblasti. 

Tabulka č. 2: 

Dimenze Charakteristiky 

Společné hodnoty a občanská kultura 
Společné cíle, společné morální principy, kódy chování, 

podpora politických institucí, politická participace. 

Sociální řád a sociální kontrola 

Absence obecných konfliktů, ohrožení sociálního řádu, 

efektivní neformální sociální kontrola, tolerance, respekt 

k odlišnosti, meziskupinová kooperace. 

Sociální solidarita a snižování majetkových 

rozdílů 

Harmonický ekonomický a sociální vývoj, společné 

standardy, redistribuce veřejných financí a příležitostí, 

rovný přístup k sociálním službám a sociální podpoře, 

přijetí sociálních závazků a ochota pomoci druhým. 

Sociální sítě a sociální kapitál 

Vysoký stupeň sociální interakce uvnitř komunit a rodin, 

občanská angažovanost, překonání obtíží v souvislosti 

s uskutečněním kolektivních akcí. 

Lokální sounáležitost a identita 
Silná sounáležitost k místu bydliště, prolínání osobní 

identity a identity místa. 

Zdroj: Forrest, Kearns 2001 in Tuček a kol., 2006: 33, přepracováno autorkou. 

Problematice sociální koheze se v České republice věnuje několik výzkumů. 

Například výzkum Naše společnost z roku 2005, který provedl Sociologický ústav akademie 

věd, nebo výzkum Soudržnost z roku 2003, který provedl STEM, ukazují, co je zdrojem 

sociálního napětí. Z tabulky č. 3 vyplývá, že rozdíly ve zdravotním stavu sice nepatří 

k nejvíce problematicky vnímaným zdrojům, ale přesto jde o střední stupeň vlivu na sociální 

napětí, který není zanedbatelný. 
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Tabulka č. 3: 

 

Zdroj: Soudržnost, STEM, 2003; Naše společnost, CVVM, 2005 in Tuček a kol., 2006: 71. 

Je nutno uvést, že z výzkumu Naše společnost plyne, že lidé obecně chápou zdravotně 

postižené občany jako okrajovou, někdy přímo vyloučenou skupinu, v rámci sociálního 

žebříčku. Hůře si podle Čechů stojí pouze bezdomovci, národnostní menšiny, nezaměstnaní 

a důchodci. 

Projevy sociální fragmentace spojené s individualizací rizik lze pozorovat v každodenním 

životě, ať už jde o pokles volební účasti, občanské angažovanosti, členství v dobrovolných 

sdruženích, vzrůstající cynismus ve věcech veřejných nebo úbytek mezilidské důvěry. 

Nedostatek sociální soudržnosti, indikovaný také jako slabé sociální vazby, nízká solidarita 

a slabá zakořeněnost v místních komunitách pak vede k zvýšenému tlaku na výdaje z veřejných 

rozpočtů [Berger-Schmitt in Šafr, 2008].   

Koheze představuje podmínku stability politického systému a bezpečnosti; ovlivňuje 

kvalitu politických institucí, a tím přispívá k ekonomickému růstu a usnadňuje realizaci 

reforem. Úsilí o podněcování mechanismů zvyšujících sociální soudržnost se tak od 90. let 

dvacátého století stává jedním z klíčových cílů politik zejména evropských zemí jak na 

lokální, tak národní, dokonce i na nadnárodní úrovni EU. [Easterly in Šafr, 2008] 
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4 Metodologie 

Ve své práci jsem provedla nejprve analýzu dokumentů, na jejímž základě jsem sestavila 

scénáře pro polostrukturované expertní rozhovory, ty jsem zvolila jako metodu sběru dat 

v rámci svého vlastního výzkumu. 

4.1 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů je sekundární analýzou dat. Každý analytik politiky by se měl seznámit 

se zdroji sekundárních dat ve veřejné politice, ke kterým patří odborné články, dokumenty 

a záznamy veřejné správy, publikace a zprávy zájmových skupin a odborníků, zákony, běžná 

periodika nebo statistiky. Sekundární data mají své limity. Jsou sesbírána někým jiným často 

za jiným účelem, což nemusí vyhovovat našim potřebám. Kvalita sekundárních dat a práce 

s nimi jsou klíčovými prvky při analýze politik.  [Veselý, Nekola, 2007: 159-160]  

Ke hledání dokumentů jsem přistoupila systematicky. Využila jsem knihovních 

katalogů, internetového vyhledávače nebo rad vedoucí bakalářské práce. Dokumenty 

jsem hledala nejprve podle klíčových slov – invalidita, invalidní důchod, důchodová 

reforma, sociální reforma, zdravotní postižení, kvalita života, sociální koheze. Jednalo 

se jak o internetové články nebo dokumenty, tak o sborníky či knihy. Tyto dokumenty 

jsem prostudovala a vybrala ty, které se zdály být pro mou práci nejvhodnější. Další 

dokumenty jsem pak získala nabalováním díky odkazům z již prostudovaných zdrojů. 

Statistické údaje týkající se počtu invalidních osob nebo výdajů na invalidní důchody jsem 

čerpala ze statistických ročenek České správy sociálního zabezpečení. 

Všechny dokumenty jsem prostudovala a na jejich základě jsem zpracovala kapitoly 5, 6 

a 7, ale také scénáře pro polostrukturované rozhovory, které se staly základem mého vlastního 

výzkumu. 

4.2 Vlastní výzkum 

4.2.1 Kvalitativní přístup 

Kvalitativní výzkum byl chápán jako doplněk kvantitativních výzkumných strategií, ovšem 

postupně si získal v sociálních vědách rovnocenné postavení s ostatními formami výzkumu. 

Neexistuje jediný uznávaný způsob, jak dělat kvalitativní výzkum. Creswell uvádí tuto 

definici: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 
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metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ [Hendl, 2005: 49-50]. 

Výzkumník vybere na začátku výzkumné téma a určí základní výzkumné otázky. 

V průběhu výzkumu dochází k úpravám a modifikaci těchto otázek, ale i výzkumného 

plánu. Z tohoto důvodu se kvalitativní výzkum považuje za pružný typ výzkumu.  Analýza 

dat a jejich sběr probíhají současně. Výzkumník často probírá své závěry s účastníky 

výzkumu a jejich názory zohledňuje. [Hendl, 2005: 50-51] 

Síla kvalitativního výzkumu spočívá spíše v dlouhých, popisných rozpravách, než 

ve vytváření statistických tabulek. Důležité je to, jak kvalitativní  výzkumník postupuje při 

kategorizaci popisovaných událostí. Toto je známé jako problém reliability. Hemmersley říká, 

že „reliabilita se odvolává na stupeň konzistence, s jakou konkrétní případy zařazují do 

stejných kategorií různí pozorovatelé nebo ten samý pozorovatel při různých příležitostech“ 

[Hemmersley in Silverman, 2005: 21]. Problém konzistence vzniká z nedostatku prostoru. 

Navíc i při přepisu rozhovoru ze záznamového zařízení se může reliabilita oslabit, protože 

není možné zachytit například přestávky v promluvě. [Silverman, 2005: 21-22] 

Druhým stěžejním problémem kvalitativního přístupu je spolehlivost vysvětlení. 

Některé výzkumné zprávy se odvolávají na několik příkladů určitého fenoménu, ale již se 

nezabývají těmi méně jasnými nebo dokonce protichůdnými příklady. Tato výtka 

zpochybňuje validitu kvalitativních výzkumů. Přílišné „vnoření se“ do prostředí vede někdy 

k ovlivnění výzkumníkových interpretací. Nebo požadavky vydavatelů na krátké články mají 

za důsledek to, že výzkumník uvede ty nejpůsobivější příklady. [Silverman, 2005: 22-23] 

Kvalitativní výzkum umožňuje získání podrobného popisu zkoumaného fenoménu, 

prostudování procesů a navrhnutí teorie. Dobře reaguje na místní situace a hledá příčinné 

souvislosti. Na druhou stranu je obtížné provádět kvalitativní predikce a testovat hypotézy či 

teorie. Sběr a analýza dat jsou časově náročné a výsledky výzkumu jsou snadněji ovlivnitelné 

osobou výzkumníka a jeho osobními preferencemi, než je tomu u výzkumu kvantitativního. 

[Hendl, 2005: 52]  

V rámci kvalitativního výzkumu je nutná triangulace. Tento pojem pochází z oblasti 

zeměměřičství, kde označuje určení geografického bodu pomocí měření ze dvou známých míst. 

V metodologii se pod pojmem triangulace rozumí kombinace metod, různých výzkumníků, 

různých zkoumaných osob, různých časových nebo lokálních okolností a podobně. [Hendl, 

2005: 149] Ve svém výzkumu, který je díky rozsahu bakalářské práce značně omezen, jsem 
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se pokusila alespoň o kombinaci zkoumaných osob (viz kapitola 4.2.2) a zdrojových dat (viz 

kapitola 4.1). 

4.2.2 Metoda sběru dat  

Schéma č. 2 ukazuje, jak by se měl proces kvalitativního dotazování utvářet. Sběr dat vytváří 

vztah, kdy se teoretický rámec výzkumníka překrývá s možnostmi respondenta. Výzkumník 

se přizpůsobuje respondentovi. Při kvalitativním dotazování se nikdy nepředkládají předem 

určené kategorie odpovědí. Existuje určitá svoboda dotazovaného, proto lze přezkoušet, zda 

dotazovaný otázkám rozumí, dotazovaný může vyjevit své subjektivní názory a může 

navrhovat možné souvislosti. [Hendl, 2005: 166] 

Schéma č. 2: 

 

Zdroj: Hendl, 2005: 165 

Ke sběru dat jsem použila metodu polostrukturovaných rozhovorů. Pro tento typ 

rozhovoru máme předem připravený seznam témat nebo otázek, kterým se chceme věnovat. 

Seznam má zajistit, abychom prošli všechna témata, ale je na nás v jakém pořadí budeme 

otázky pokládat. Formulaci otázek můžeme přizpůsobit situaci. Polostrukturovaný rozhovor 

nám zároveň umožňuje provedené rozhovory komparovat, pomáhá udržet zaměření 

rozhovoru, ale zároveň umožňuje dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti. 

[Hendl, 2005: 174-175] 

V mém případě šlo o expertní rozhovory. U tohoto typu rozhovoru nás nezajímá sama 

osobnost respondenta, ale spíše jeho schopnost působit jako odborník na danou problematiku. 

Ve výzkumu nereprezentuje sám sebe, ale celou skupinu nebo přesněji vědění v daném oboru. 
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Právě takto jsem přistupovala ke svým respondentům, kteří jsou pro mě odborníky na 

problematiku invalidity a zastupují jednak osoby invalidní, ale také úředníky nebo lékaře 

aktivní v oblasti posuzování invalidity nebo přiznávání invalidních důchodů. 

Problém vzorkování hraje v kvalitativním výzkumu velkou roli. Podle Flicka se 

provádí rozhodnutí o výběru v kvalitativním výzkumu na třech úrovních: při sběru dat, při 

interpretaci a při zobrazení výsledků. Při využití rozhovorů se musíme rozhodnout, se kterými 

osobami provedeme rozhovor a z jakých skupin mají tito lidé pocházet. Dále zvažujeme, které 

rozhovory budeme v dalším zpracování uvažovat a jaké úryvky jsou pro nás směrodatné. 

[Hendl, 2005: 150-152] 

Zvolila jsem účelový výběr, který je založen pouze na úsudku výzkumníka. 

[Disman, 2002: 112] Na základě prostudovaných dokumentů jsem měla představu, že 

provedu několik rozhovorů s osobami invalidními, které spadají do různých stupňů 

invalidity, a další 2 rozhovory s úředníkem ČSSZ nebo OSSZ a posudkovým lékařem. 

Chtěla jsem zachytit jak názory osob, na které mají proměny v  oblasti posuzování 

invalidity a přidělování invalidních důchodů přímý dopad, tak osob, které se podílejí na 

fungování tohoto systému. 

Měla jsem předem připravené tři varianty scénáře, které vycházely z popisné části práce. 

První scénář byl připraven pro osoby invalidní, druhý pro posudkového lékaře a poslední pro 

úředníka ČSSZ. Předem vymyšlené otázky pomáhaly v tom, aby se zmenšila počáteční 

respondentova nedůvěra. Respondenti se většinou zpočátku drželi mých otázek, ale postupně 

se sami „rozpovídali“ na dané téma a rozvedli nejpalčivější problémy. Rozhovory jsem se 

svolením respondentů nahrávala na diktafon, poté jsem je přepsala. Na místě a čase rozhovoru 

jsme se vždy s respondentem dohodli individuálně, stejně tak i na přezdívce, pod kterou bude 

respondent v práci vystupovat.  

Provádění rozhovoru pro mě bylo zpočátku obtížné také proto, že jsem nevěděla, zda 

jsou otázky pochopitelné a dobře položené. S přibývajícími rozhovory se však má schopnost 

vést rozhovor zlepšila. Otázky jsem mírně poupravila, ale hlavně jsem dokázala lépe reagovat 

a doptávat se v průběhu rozhovoru. Avšak jsem si vědoma toho, že role výzkumníka hraje při 

sběru dat v kvalitativním výzkumu velkou roli, a že já sama nejsem v této oblasti příliš 

zkušená. Navíc jsem všechny rozhovory, až na jeden, prováděla s respondenty bydlícími 

v Kladně, což může také ovlivnit výsledky analýzy. 
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Tabulka č. 3:  Informace o respondentech: 

Respondent Datum rozhovoru Věk Vzdělání Stav Délka rozhovoru

Pan V. 24.3.2012 61 střední s maturitou invalidita 3. stupeň 30 min

Pan J. 16.4.2012 60 střední s maturitou invalidita 1. nebo 2 stupeň 10 min

Pan H. 8.4.2012 60 vyučen invalidita 1. stupeň 23 min

Paní A. 18.4.2012 50 střední s maturitou invalidita 3. stupeň 23 min

Paní D. 6.4.2012 35-45 střední s maturitou úřednice OSSZ Kladno 20 min

Paní Z. 4.4.2012 55-65 vysoké posudková lékařka MPSV 39 min

Paní K. 18.4.2012 56 vyučena invalidita 3. stupeň 17 min

Paní B. 19.4.2012 45 vyučena invalidita 3. stupeň 21 min

Paní P. 20.4.2012 52 základní invalidita 3. stupeň 22 min  

Poznámka: Paní Z. bydlí v Praze, ostatní respondenti bydlí v Kladně. 

Zdroj: vypracováno autorkou. 

4.2.3 Analýza dat 

Při analýze dat, která jsem získala díky provedeným rozhovorům, jsem vycházela z přepisů 

těchto rozhovorů. Vymezila jsem si několik kategorií, které mě zajímali (viz kap. 8). Ke každé 

kategorii jsem nalezla v rozhovorech relevantní části, což bylo usnadněno využitím 

polostrukturovaných rozhovorů jako metody sběru dat, a ty jsem komparovala a vytvořila na 

jejich základě určitý popis a následně shrnutí problému, který daná kategorie řeší. Všechna 

svá tvrzení jsem doložila citacemi, případně parafrázemi z provedených rozhovorů. 

 Dále jsem se pokusila o shrnutí zkoumané problematiky se zaměřením na klady  

a hlavně zápory či slabiny zkoumaných systémů a o stručné nastínění možností, které by 

systémy mohly zlepšit a zefektivnit. 
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5 Popis stávajícího systému posuzování invalidity a přidělování 

invalidních důchodů 

 5.1 Důchodové pojištění v ČR 

Český důchodový systém stojí na dvou základních pilířích, čímž se liší od většiny zemí EU, 

kde je obvyklé, že důchodový systém stojí na třech pilířích. Prvním je povinné základní 

důchodové pojištění, které je univerzální, právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce. 

Tento pilíř je dávkově definovaný a financovaný průběžně (PAYGO). Druhý pilíř 

(zaměstnavatelské penzijní systémy) v systému ČR chybí. Třetím pilířem je penzijní 

připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění je financované kapitálově. Na příjmech 

osob, které důchody pobírají, se třetí pilíř zatím podílí jen velmi omezeně. [MPSV, 2010a] 

Z prvního pilíře důchodového systému se poskytují starobní, invalidní, vdovské   

a vdovecké a sirotčí důchody. Důchod je tvořen dvěma složkami. První je základní 

výměra, která je stanovena stejně pro všechny druhy důchodů, druhou složkou je 

procentní výměra, která závisí na délce pojištění, průměrné mzdě a dalších ukazatelích. 

[MPSV, 2010a] 

O většině nároků na důchod, jeho výplatě a také výši rozhoduje Česká správa 

sociálního zabezpečení. Výjimečně může tato pravomoc přejít na rozhodovací orgány 

sociálního zabezpečení ministerstev. [MPSV, 2010a] 

 5.2 Legislativní úprava invalidity 

Úprava českého důchodového pojištění spočívá na zákoně číslo 155/1995 o důchodovém 

pojištění, který prochází od svého vzniku mnoha úpravami. Co se týče procesní stránky 

důchodového pojištění, tu zajišťuje zákon 582/1991 o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení [Schneiderová, 2009: 43]. 

Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Právě k tomuto datu dochází také ke změnám 

v oblasti invalidity. Dříve se rozlišovaly dva stupně invalidity – invalidita plná a částečná – 

zároveň s tím existovaly dvě dávky – plný nebo částečný invalidní důchod [Bednářová, 2011]. 

Nyní se budu věnovat popisu legislativy stávajícího systému. Vyberu jen nejdůležitější 

části výše zmíněných zákonů relevantní pro mou práci. 
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5.2.1 Nárok na invalidní důchod 

Nárok na invalidní důchod má podle paragrafu 38 zákona o důchodovém pojištění osoba 

pojištěná, která nedosáhla věku šedesáti pěti let a stala se invalidní a získala potřebnou dobu 

pojištění nebo se stala invalidní následkem pracovního úrazu. K 31. 12. 2010 pobíralo 

invalidní důchod v České republice přes 450 tisíc občanů. [Zákon 155/1995] 

5.2.2 Definice invalidity 

Paragraf 39 zákona o důchodovém pojištění definuje tři stupně invalidity. Záleží na tom, jak 

se změnila pracovní schopnost pojištěnce z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu.  

O invaliditu prvního stupně jde tehdy, pokud došlo k poklesu o 35 až 49 procent. 

Pokles o 50 až 69 procent znamená invaliditu druhého stupně, pokles pracovní schopnosti 

vyšší než 70 procent určuje již invaliditu třetího stupně. [Zákon 155/1995] 

„Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost 

odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému 

vzdělání, zkušenostem a předchozím výdělečným činnostem“ [Zákon 155/1995].  

Zákon se také zabývá poklesem pracovní schopnosti a určováním míry tohoto poklesu. 

Avšak této problematice se budu věnovat zvlášť v kapitole 6.4, kde rozeberu nové termíny 

(rozumějme platné od 1. ledna 2010) související s posuzováním invalidity. 

5.2.3 Potřebná doba pojištění 

Další důležitou podmínkou pro zisk invalidního důchodu je potřebná doba pojištění. Tuto 

problematiku řeší paragraf 40 zákona o důchodovém pojištění. Osobě mladší dvaceti let stačí 

být pojištěnou méně než rok, do dvaadvaceti let je to jeden rok, do čtyřiadvaceti roky dva, do 

šestadvaceti let jsou potřebné tři roky pojištění, do osmadvaceti let čtyři roky a osoby starší 

dvaceti osmi let musí být pojištění po dobu pěti let. Osoby, kterým je nad 38 let, musí být 

pojištěni let deset. Za dobu pojištění se považuje také doba studia na střední nebo vysoké 

škole v rozmezí od dosažení povinné školní docházky maximálně do šestého roku studia po 

dosažení věku osmnácti let. [Zákon 155/1995] 

5.2.4 Výše invalidního důchodu 

Výše invalidního důchodu je definována paragrafem 41 zákona o důchodovém pojištění. 

Invalidní důchod se skládá ze dvou složek – ze základní výměry a z procentní výměry. 

Základní výměra je stanovena, například pro rok 2012 činí 2230 Kč. „Výše procentní výměry 
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invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění  

a) 0,5 procenta výpočtového základu měsíčně, jedná – li se o invalidní důchod pro 

invaliditu prvního stupně, 

b) 0,75 procenta výpočtového základu měsíčně, jedná – li se o invalidní důchod pro 

invaliditu druhého stupně 

c) 1,5 procenta výpočtového základu měsíčně, jedná – li se o invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně“ [Zákon155/1995]. 

 

Ustanovení o nejnižší procentní výměře invalidního důchodu ve výši 770 Kč měsíčně 

platí bez ohledu na stupeň invalidity. Pokud dojde ke změně stupně invalidity, stanoví se nově 

výše invalidního důchodu. Mění se však pouze výše procentní výměry důchodu. [Zákon 

155/1995] 

Nárok na invalidní důchod zaniká tehdy, když osoba invalidní dosáhla věku 65 let. 

Tímto dnem však vzniká automaticky nárok na starobní důchod ve výši stejné, jako byl 

důchod invalidní. Lze však požádat o nový výpočet starobního důchodu, jehož výše bude již 

rozdílná. [Zákon 155/1995] 

„Dojde – li podle posudku OSSZ ke změně stupně invalidity, stanoví se nová výše 

procentní výměry invalidního důchodu, základní výměra zůstává beze změny. Nová výše 

procentní výměry se stanoví podle vzorce: výše procentní výměry invalidního důchodu, která 

náležela ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně invalidity * koeficient k. 

Výše koeficientu se stanoví podle vzorce: k = procentní sazba výpočtového základu za 

každý rok doby pojištění odpovídající novému stupni invalidity / procentní sazba výpočtového 

základu na každý celý rok doby pojištění odpovídající dosavadnímu stupni invalidity“ 

(viz následující tabulka č. 4 J. H.) [Zákon 155/1995]. 

Tabulka č. 4: 

Dosavadní stupeň invalidity Nový stupeň invalidity Výše koeficientu k Koeficient stanoven poměrem 

I. II. 1,5 0,75 : 0,50 

I. III. 3,0 1,50 : 1,50 

II. I. 0,7 0,50 : 0,75 

II. III. 2,0 1,50 : 1,75 

III. I. 0,3 0,50 : 1,50 

III. II. 0,5 0,75 : 1,50 

Zdroj: ČSSZ, 2011 c, upraveno autorkou. 
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5.2.5 Invalidní důchod v mimořádných případech 

Dle paragrafu 42 zákona o důchodovém pojištění má na invalidní důchod třetího stupně nárok 

také osoba starší osmnácti let, která je uznána invalidní ve třetím stupni invalidity, jestliže tato 

invalidita vznikla před dosažením osmnácti let a tato osoba nebyla pojištěna potřebnou dobu. 

„Výše procentní výměry důchodu činí měsíčně 45 procent výpočtového základu, který se pro 

tyto účely stanoví z osobního vyměřovacího základu, za který se považuje všeobecný 

vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, 

vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího 

základu“ [Zákon 195/1995]. 

5.3 Invalidita jako posudkově medicínská kategorie 

Invalidita v tomto smyslu je kategorií vícerozměrnou, protože obsahuje zdravotní, pracovní, 

sociální i ekonomické skutečnosti. 

Základní příčinou je zdravotní postižení, které musí mít charakter dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. Tento stav musí trvat alespoň rok, ale může být i trvalý. 

Nepříznivost se musí projevovat snížením fyzických, smyslových nebo duševních schopností, 

které jsou nezbytné pro práci či výdělečnou činnost, neboli snížením fyzického potenciálu. 

Nepříznivost se také promítá do omezené schopnosti, případně neschopnosti, využívat 

kvalifikační potenciál – dosažené vzdělání, vlastní zkušenosti a znalosti. [Čevela a kol., 2010: 66] 

Pracovní aspekty invalidity se projevují v nepříznivém dopadu na pracovní potenciál – 

poklesu schopnosti soustavně pracovat. Prakticky to znamená pracovat ve zkráceném 

pracovním úvazku, dělat práci s nižšími nároky na duševní a fyzické schopnosti nebo na 

kvalifikaci. Konečným důsledkem je ekonomická újma – pokles nebo až výpadek příjmů 

z výdělečné činnosti. [Zvoníková a kol., 2010: 23] 

Sociálním aspektem je následná kompenzace poklesu nebo ztráty pracovní schopnosti 

invalidním důchodem, ovšem nikdy nejde o kompenzaci úplnou. Výše důchodu je určena 

zákonem dané země při respektování mezinárodních úmluv, například směrnic Evropského 

společenství. Právním aspektem invalidity je příslušné právní vymezení invalidity (viz 

kapitola 5.2). Každý stát si na základě ekonomických možností a demografických skutečností 

určuje míru mezigenerační solidarity, preference a také podmínky pro poskytování důchodů. 

[Zvoníková a kol., 2010: 23] 

Invalidita není kategorií statickou. Může dojít ke změně stupně invalidity nebo 

k jejímu zániku. Jak již bylo řečeno, jde o kategorii vícerozměrnou, proto se může v čase 
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měnit zdravotní stav, pracovní schopnost, kvalifikace i rozsah pracovního zapojení. 

[Čevela a kol., 2010. 68] 

Nejvíce ovlivnitelný je zdravotní stav díky léčbě a pokroku lékařské vědy. Nesmíme 

zapomínat ani na rehabilitační či kvalifikační potenciál – schopnosti, které lze rozvíjet 

rehabilitací, rekvalifikací, adaptací, nácvikem dovedností apod. Ke změnám ve vymezení 

invalidity může dojít také vlivem nových právních úprav, což se stalo například právě 

k 1. 1. 2010. 

Invaliditu jde vyjádřit určitou kaskádou, kdy na sebe jednotlivé skutečnosti musí 

navazovat a být v příčinné souvislosti:  

 zdravotní postižení – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, 

 podstatný pokles nebo ztráta duševních, fyzických nebo smyslových schopností, 

 podstatný pokles nebo ztráta pracovní schopnosti, 

 podstatné omezení výdělečné činnosti, 

 ekonomická újma – podstatný pokles výdělku (přičemž pokles výdělku ani souběh 

příjmu z výdělečné činnosti s invalidním důchodem se nesleduje). [Čevela a kol., 

2010: 68] 

5.4 Česká správa sociálního zabezpečení 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) je samostatnou organizací, která je 

podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ustanovena byla 1. září 1990. Krédem ČSSZ 

je být organizací moderní a klientsky orientovanou. [ČSSZ, 2011a] 

Součástí této organizace je také lékařská posudková služba (dále jen LPS). Ta provádí 

mezi jinými posudkovou činnost pro účely zjištění invalidity a změn jejího stupně. Posudková 

kritéria pro každou z oblastí posuzování jsou dána právními předpisy. Lékaři LPS 

vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, ale také pro 

účely řízení o námitkách. [ČSSZ, 2011b] 

Posuzování invalidity se provádí při zjišťovacích lékařských prohlídkách, ale 

také při kontrolních prohlídkách, kdy se ověřuje, zda má daná osoba stále nárok  na 

pobírání invalidního důchodu. Hodnotí se tedy míra poklesu pracovní schopnosti a s  tím 

spojené zařazení do určitého stupně invalidity. Lékaři posudkové služby provedou ročně 

asi 70 tisíc zjišťovacích prohlídek invalidity a kolem 80-100 tisíc prohlídek kontrolních. 

[Čevela, Zvoníková, 2009: 51-52] 
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Při posuzování invalidity vychází posudkový orgán ze zdravotního stavu zkoumané 

osoby, který je doložen vyšetřením ošetřujících lékařů, z posouzení dalších schopností 

pojištěnce (duševní, smyslové atd.), z dosaženého vzdělání, znalostí, předchozích 

výdělečných činností a podobně. Důležitou roli hraje také zjištění dopadu nepříznivého 

zdravotního stavu na pracovní schopnost osoby. [Čevela, Zvoníková, 2009: 51-52] 

K projevům invalidity patří výrazný pokles schopnosti vykonávat soustavnou 

výdělečnou činnost, někdy až úplná pracovní neschopnost. Znamená to tedy vykonávat 

činnost s nižšími nároky na fyzické a duševní schopnosti nebo s nízkými nároky na 

kvalifikaci. Závažným důsledkem poklesu pracovní schopnosti je pokles příjmů, případně 

jejich úplný výpadek. [Čevela, Zvoníková, 2009: 51-52] 

5.5 Spolupráce zdravotnických zařízení a lékařské posudkové služby 

Mezi lékařskou posudkovou činností v sociálním zabezpečení a činností lékařů v oblasti 

zdravotnictví existuje spolupráce. Význam této spolupráce je dán především faktem, že 

lékařská posudková služba nemá v České republice vlastní diagnostickou základnu, a tak 

nemůže sama realizovat diagnostické výkony potřebné k objektivizaci zdravotního stavu 

žadatelů o sociální dávky. [Zvoníková a kol., 2010: 17-18] 

Hlavní povinností zdravotnických zařízení je provádět pro orgány sociálního 

zabezpečení vyšetření zdravotního stavu osob. V procesu posuzování invalidity jsou těmito 

orgány OSSZ, ČSSZ anebo MPSV. OSSZ posuzuje invaliditu pojištěnců v rámci zjišťovacích 

nebo kontrolních lékařských prohlídek. Výsledek posouzení zdravotního stavu a invalidity je 

jedním z podkladů pro účely rozhodnutí ČSSZ, nebo v případě pojištěnců tzv. silových rezortů 

podkladem pro rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, spravedlnosti 

nebo obrany. ČSSZ dále posuzuje invaliditu pro účely řízení o námitkách, podaných proti 

jejímu rozhodnutí, které bylo vydáno v prvním stupni. Pokud jde o MPSV, posuzuje svými 

komisemi invaliditu pro účely přezkumného řízení soudního. V tomto soudním řízení je na 

základě žaloby přezkoumáváno rozhodnutí nositele důchodového pojištění. [Zvoníková a kol., 

2010: 18-20] 

5.6 Náležitosti posudku o invaliditě 

Posudek o invaliditě obsahuje následující: 

 označení orgánu sociálního zabezpečení, jméno, příjmení a titul lékaře a jeho 

podpis a razítko, 
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 jméno a příjmení pojištěnce, rodné číslo, adresu trvalého pobytu pojištěnce, 

 účel posouzení a datum posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti 

pojištěnce, 

 výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu pojištěnce, ze kterých vycházel 

orgán sociálního zabezpečení při posuzování nároku, 

 skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního zabezpečení dospěl při posuzování, 

 výsledek posouzení zdravotního stavu pojištěnce a míry poklesu pracovní 

schopnosti, 

 odůvodnění výsledku. [Čevela a kol., 2010: 81-82] 

 5.7 Námitkové řízení 

Od ledna 2010 se zavádí institut námitek, aby bylo možné přezkoumat rozhodnutí ČSSZ ještě 

před přezkoumáním soudu podle soudního správního řádu. Řízení o námitkách je zahájeno na 

základě podaných písemných námitek jako opravného prostředku proti rozhodnutí orgánu 

ČSSZ ve věcech důchodového pojištění. Námitka se podává orgánu ČSSZ, který rozhodnutí 

vydal, do třiceti dnů ode dne oznámení. Řízení o námitkách je vedeno odděleně od 

rozhodování orgánu ČSSZ. Před případným podáním žaloby je nutné tento řádný prostředek 

uplatnit. [Invalidní důchod…, 2010: 43]  

5.8 Etická stránka posudkové činnosti 

Etika jsou pravidla společenského chování, souhrn společenských norem. Zdravotnická etika 

vychází ze tří zdrojů – Hippokratovy přísahy a hippokratické tradice, židovsko-křesťanské 

tradice a novodobých filozofických směrů jako je existencializmus, fenomenologie, 

hermeneutika nebo holismus. Etické aspekty zdravotní péče jsou shrnuty v Etickém kodexu 

České lékařské komory. [Zvoníková a kol., 2010: 333] 

Posudkové lékařství je považováno za interdisciplinární obor. Posuzování vychází jak 

z lékařských znalostí, tak z právních úprav. Cílem je „(…) přesné, úplné a spolehlivé 

zhodnocení zdravotního stavu a funkčních schopností osob ve vztahu k pracovním a sociálním 

nárokům a příslušné právní úpravě“ [Čevela a kol., 2010: 132]. Posudkový lékař posuzuje 

zdravotní stav osoby ve všech možných aspektech a souvislostech tak, aby nepochybil ve 

složce medicínské, ale ani etické. Práce posudkového lékaře je nejen medicínská a právní, ale 

má i svůj sociální rozměr. [Čevela a kol., 2010: 132] 
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Etické problémy vznikají tehdy, když je jasné, jak by měl pracovník postupovat, ale 

toto rozhodnutí se mu osobně příčí. Etické dilema znamená, že stojíme před dvěma nebo více 

nevhodnými možnostmi. V rámci posudkového lékařství se rozlišuje mužská a ženská etika 

spravedlnosti. Mužská spravedlnost je rigidní a situačně nezávislá, člověk se orientuje podle 

abstraktních práv a povinností. Ženská etika je situačně senzitivní a flexibilní. Člověk se 

orientuje podle konkrétní struktury vzájemných vztahů. [Zvoníková a kol., 2010: 334-335] 

5.9 Shrnutí kladů a záporů systému 

Nyní se pokusím nastínit klady a zápory, které se v daném systému, dle mého názoru, 

nacházejí.  

 Jako první bych zmínila samotnou definici invalidity, kde je nutné, aby osoba 

zdravotně postižená měla dostatečný počet pojistných let proto, aby jí byl přiznán invalidní 

důchod.  Může se stát, že osoba má velké zdravotní potíže, ale nemá dostatek pojistných let. 

Existuje zde možnost, si léta doplatit, ale to může představovat velký zásah do financí dané 

osoby.  

 Dále mi připadá obtížné určit procentuální pokles pracovní schopnosti pro zařazení 

osoby do příslušného stupně invalidity. Pro určení poklesu pracovní schopnosti existují daná 

kritéria, kterými se posudková komise musí řídit, avšak nejsem si jistá, zda může být 

posouzení vždy zcela správné. Tímto nechci obviňovat členy posudkových komisí, protože 

chápu, že každá posudková činnost je obtížnou záležitostí, pouze se snažím upozornit na 

existující možnost. Nicméně je jasné, že nějakým způsobem k zařazování osob do tří stupňů 

invalidity musí docházet a že právě tento fakt bude vždy tím nejpalčivějším problémem. 

 Kladně hodnotím vcelku propracovaný námitkový systém, do kterého je zapojeno 

i MPSV, nejen Okresní nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dobré je také to, že 

na invaliditu se v posledních letech začíná nahlížet jako na vícerozměrnou kategorii, která 

nezahrnuje pouze zdravotní stav dané osoby, ale také sociální, pracovní a ekonomické 

skutečnosti. 
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6 Identifikace změn, které proběhly v oblasti invalidity v roce 

2010 

6.1 Důvody ke změnám aneb proč je nutné provést důchodovou reformu 

Podle Ústavy ČR má každý právo na důstojné a přiměřené zabezpečení ve stáří. 

Demokratický stát má navíc za úkol zajistit prosperitu budoucím generacím. Avšak prognózy 

budoucího vývoje ukazují, že nutnost reforem je nevyhnutelná. Stále se zvyšuje průměrná 

doba dožití, což souvisí mimo jiné s rozvojem lékařství. To ale znamená, že věková 

hranice pro odchod do důchodu se pak musí také zvyšovat. Systém, který funguje dnes, 

byl nastolen asi před sto lety. Tehdy se doba jedince v důchodu počítala na roky. Dnes ale 

mluvíme o dvaceti i více letech strávených v důchodu, proto není možné stávající systém 

udržet. Navíc ubývá ekonomicky aktivních obyvatel, kteří mohou na důchody přispívat. Je tedy 

nezbytné hledat nové zdroje na financování důchodů pro budoucí generace. [MPSV, 2010b]. 

Plánem je, aby každý mohl z povinných odvodů na sociální pojištění, odvádět část na 

vlastní soukromý penzijní účet. Tyto prostředky by nebyly hned využity, ale zhodnocovaly by 

se ve prospěch budoucí penze daných osob. Cílem je vytvořit soustavu s více pilíři, které 

budou kombinovat solidární pojetí výplaty důchodů s kapitálovými prvky spoření. [MPSV, 

2010b]. 

Dalším důvodem je také fakt, že Česká republika patří mezi státy s poměrně vyšším 

počtem obyvatel pobírajících invalidní důchod. OECD upozorňovala opakovaně, že počet 

vyplácených invalidních důchodů je v České republice vyšší oproti srovnatelným zemím. 

[Bruthansová, Červenková, 2003]. 

6.2 Změny v oblasti posuzování invalidity a přiznávání invalidních důchodů 

Od prvního ledna 2010 došlo k několika významným změnám v oblasti důchodového 

pojištění, které jsou součástí první ze tří etap důchodové reformy. Ty se dotkly také vymezení 

invalidity. Dříve existovala invalidita plná a částečná, nyní je zavedena třístupňová invalidita. 

Přiznání plného invalidního důchodu bylo podmíněno poklesem schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti alespoň o 66 procent, částečného invalidního důchodu poklesem 

alespoň o 33 procent. Zároveň došlo ke zrušení plného a částečného invalidního důchodu, 

namísto toho byla zavedena jedna dávka – invalidní důchod pro invaliditu prvního, 

druhého a třetího stupně. Mění se tedy definice invalidity samotné a také výpočet vyplácené 

dávky [MPSV, 2010a]. 



23 

S tím souvisí to, že někteří jedinci, kteří před rokem 2010 byli definováni jako osoby 

invalidní a pobírali invalidní důchod, nyní nárok na tento důchod nemají, případně jsou 

zařazeni do jiného stupně invalidity. Ze statistických údajů ČSSZ vyplývá, že k 31. 12. 2010 

zaniklo z důvodu zániku invalidity a tím nároku na přiznání jednoho z invalidních důchodů 

6465 invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně, 1106 důchodů pro invaliditu druhého 

stupně a 2420 důchodů pro invaliditu třetího stupně. 

Dochází také k transformaci dříve přiznaných důchodů. Plný invalidní důchod se ve 

výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, považuje za invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně. Částečný invalidní důchod se ve výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, považuje za 

invalidní důchod druhého stupně, pokud byl důvodem částečné invalidity pokles pracovní 

schopnosti osoby soustavně výdělečně činné alespoň o 50 procent. Pokud tomu tak nebylo, 

jedná se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. [MPSV, 2010b] 

Zákonem je dáno, že pokud šlo o vznik invalidity před 1. lednem 2010, pak je 

ponechána výše invalidního důchodu podle předpisů, které platily před tímto datem. Ovšem 

při kontrolní lékařské prohlídce se již postupuje podle nově platných pravidel a osoba 

invalidní může být přesunuta do jiného stupně invalidity, případně již nepovažována za osobu 

invalidní, pokud nesplňuje nově platné podmínky. [Čevela a kol., 2010: 71-73] 

6.3 Nové pojetí posuzování invalidity a jeho význam. 

Nové pojetí posuzování invalidity jde ruku v ruce s názory odborné lékařské veřejnosti a také 

s pokroky lékařské vědy. Využívají se principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností 

a zdraví. Nový způsob umožňuje vyhodnotit profil funkčních schopností jedince a následně 

cíleně kompenzovat důsledky zdravotního postižení. [Čevela, Zvoníková, 2009: 51-52] 

Nová právní úprava byla přijata v době, kdy se hledaly cesty k úspoře veřejných 

financí, zdá se, že záměrem nebylo ušetřit na zdravotně postižených, ale hlavně poskytnout 

posudkové službě a také pojištěncům moderní právní předpis, který se snaží co 

nejobjektivněji posoudit pokles pracovní schopnosti a respektuje pokroky v oboru lékařství. 

[Čevela, Zvoníková, 2009: 51-52] 

6.4 Nové termíny 

Se změnami v legislativě dochází v oblasti posuzování invalidity a přiznávání invalidních 

důchodů k zavedení nových termínů, se kterými se musí především posudkové lékaři 

seznámit a naučit se je používat v praxi. 
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6.4.1 Pokles pracovní schopnosti 

Nově se od ledna 2010 hodnotí při posuzování invalidity pokles pracovní schopnosti ve 

srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu (dále jen DNZS). Důvody poklesu pracovní schopnosti mohou být omezení 

tělesných, smyslových nebo duševních schopností. Pokud je příčinou DNZS více těchto 

omezení, považuje se za rozhodující příčinu to omezení, které má za následek největší pokles 

pracovní schopnosti. [Invalidní důchod…, 2010: 41-42] 

Při stanovování míry poklesu pracovní schopnosti je možné zvýšit horní hranici nebo 

snížit dolní hranici až o 10 procentních bodů. V tomto případě je rozhodující přítomnost více 

příčin DNZS, schopnost rekvalifikace, dosažené vzdělání, zkušenosti nebo stabilizace DNSZ. 

[Invalidní důchod …, 2010: 42] 

Při stanovení poklesu pracovní schopnosti se bere v úvahu: 

 zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, 

 zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav (viz kap. 6.4.2), 

 zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, 

 schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud 

vykonával, 

 schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní 

schopnosti nejméně o 35 procent a nejvíce o 69 procent, 

 v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 procent, zda je pojištěnec 

schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.  

6.4.2 Stabilizovaný zdravotní stav 

Zdravotní stav ustálený na úrovni, která umožňuje invalidní osobě vykonávat výdělečnou 

činnost s podmínkou, že tato činnost nesmí zdravotní stav zhoršovat. [Invalidní důchod…, 

2010: 42] 

6.4.3 Adaptace na zdravotní postižení 

Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení, jestliže nabyl schopnosti a dovednosti, 

které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují 

vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu, ke kterému by došlo vlivem 

takové činnosti. [Zákon 155/1995] 
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6.5 Zhodnocení změn a jejich vlivu na osoby invalidní 

V této části práce budu vycházet především z názorů dvou expertů na danou problematiku. 

Prvním je JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním 

postižením [Pelikán, 2011], druhým prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., dlouholetý přednosta 

Kliniky rehabilitační medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK. 

Desítky let také ordinuje v Jedličkově ústavu. [Pfeiffer, 2011] 

Jako největší problém je vnímáno zavedení prvního stupně invalidity, protože dávky 

pro tento stupeň invalidity jsou nízké a lidé, kteří je pobírají, se ocitají ve stavu hmotné nouze. 

Procentní výměra invalidního důchodu prvního stupně je o třetinu nižší oproti tomu, jaká byla 

před rokem 2010 výměra pro částečný důchod.  

Diskuze se vedou také o umožnění lidem s vybranými diagnózami pracovat za zcela 

mimořádných podmínek. V současné úpravě existuje ustanovení, že při stanovení posudku 

nad 70 % invalidity je třeba uvést, zda je pojištěnec schopen práce. Může docházet k situacím, 

kdy lidé, kteří byli dříve zařazováni jako schopni práce za mimořádných podmínek, tam 

zařazeni nejsou. To má pro ně řadu dopadů. Nejsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání na 

úřadu práce. Evidence neznamená pouze nárok na peněžitou podporu, ale je také potřebná 

z hlediska započítávání doby pojištění potřebné pro nárok na invalidní důchod po vzniku 

invalidity. Dá se říci, že předcházející úprava byla více jednoznačná.  

Dochází k tomu, že na osoby invalidní je nahlíženo jako na zdroj úspor ve výdajové 

stránce státního rozpočtu. To se projevuje nejen v oblasti důchodů, ale také v oblastech 

jiných. Například v sociálních službách jde o zásahy do výše příspěvku na péči. V této 

souvislosti existují obavy, že invalidita se do budoucna může stát častou příčinou chudoby. 

Na druhou stranu víme, že možnosti dnešní medicíny jsou nevídané. Lékaři 

dokážou napravovat těžké stavy díky implantacím, lékům nebo rehabilitaci. Dochází 

k odstraňování bariér ve veřejném prostoru, ke vzdělávání invalidních osob, k  poskytování 

speciálních pomůcek, které jim usnadňují život. Ale vše stojí mnoho peněz. Dá se říci, že 

medicína a technika mají náskok před rozpočtem. Stojíme před otázkou, kdo to zaplatí – 

pacient nebo společnost? Obecně budou lidé pro, aby se na světě využívala nejlepší technika, 

ale už se jim nebude líbit, že si budou muset připlatit. Je nutné si uvědomit, že sebevětší 

solidarita má v dnešním světě své hranice. 

Když bych měla připojit svůj vlastní poznatek, tak se zdá, že by ze systému měli 

„vypadnout“ ti lidé, kteří pomoc příliš nepotřebují, nebo určitým způsobem na systému 

parazitují. Nebo alespoň to vidím jako jeden ze záměrů výše rozebraných změn. Snažíme se 
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novým systémem posuzování vyrovnat vyspělejším státům používáním mezinárodní 

klasifikace, která reaguje na moderní rozvoj medicíny. 

Jak je vidět, problematika invalidity s sebou nese zásadní rozpor. Na jedné straně stojí 

solidarita a snaha pomoci invalidním osobám v duchu teorie sociální soudržnosti (viz kap. 3.2), 

na straně druhé pak otázka, kde brát peníze na financování této pomoci. 
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7 Dopady probíhající sociální reformy na osoby invalidní 

V rámci probíhající sociální reformy došlo od 1. ledna 2012 ke změnám v oblasti péče o osoby 

zdravotně postižené. Jedná se o změny v systému dávkovém, pracovněprávním nebo systému 

posuzování zdravotního stavu. MPSV přijalo změny ve struktuře dávek pro osoby zdravotně 

postižené (dále jen OZP) s přihlédnutím k tomu, aby se zpřehlednilo spektrum mnoha dílčích 

dávek. Vznikly pouze dvě dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Výplata těchto dávek se nově přesunula na jediné místo, a to na Úřad práce ČR. V oblasti 

zaměstnávání došlo ke sloučení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného 

pracovního místa. Nově se také posuzuje zdravotní stav při stanovování stupně závislosti.  

7.1 Vztah mezi invaliditou a zdravotním postižením 

Existuje mnoho definic zdravotního postižení. Například definice Matouška, která klade důraz 

na kvalitu života (viz kap. 3.2), zní: „Zdravotní postižení je postižení člověka, které 

nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života, zejména schopnost navazovat a udržova t vztahy 

s lidmi a schopnost člověka pracovat“ [Sborník semináře…, 2011: 25]. Jiné definice nabízí 

například školský zákon, úmluva OSN O právech osob se zdravotním postižením nebo 

antidiskriminační zákon. Já budu vycházet ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který od 

1. 1. 2012 přináší novou definici osob zdravotně postižených ve vztahu k invaliditě. [Sborník 

semináře…, 2011: 24-26] 

Definice osob zdravotně postižených se k 1. 1. 2012 mění. Před tímto datem byla za 

osobu se zdravotním postižením považována osoba, která byla orgánem sociálního 

zabezpečení uznána invalidní, nebo osoba, která rozhodnutím úřadu práce byla uznána za 

osobu zdravotně znevýhodněnou. Zdravotně znevýhodněný člověk je ten, který má 

zachovanou schopnost vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho 

schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněn, vykonávat dosavadní povolání nebo využít 

kvalifikaci jsou podstatně omezeny z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu. Evidenci osob se zdravotním postižením vedl úřad práce. Pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením byla vytvářena chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny. 

[Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Od 1. 1. 2012 jsou pro účely zaměstnanosti považovány za osoby se zdravotním 

postižením pouze dva okruhy osob. Jedná se o osoby invalidní ve třetím stupni a dále o osoby 

invalidní v prvním a druhém stupni. Nově není od 1. ledna 2012 umožněno Úřadu práce ČR 
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vydávat rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která dříve byla také 

považována za osobu se zdravotním postižením. Dle předchozích ustanovení zákona  

o zaměstnanosti platí rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou vydaná do  

1. 1. 2012 po dobu, na kterou byla vydaná, nejdéle však do 1. 1. 2015. [Zákon č. 435/2004 Sb.] 

7.2 Dávky pro osoby zdravotně postižené  

Od 1. ledna 2012 dochází také ke změně dávek určených pro osoby zdravotně postižené. Tyto 

dávky jsou určeny, na rozdíl od invalidního důchodu, také osobám mladším osmnácti let. 

7.2.1 Příspěvek na mobilitu 

Tato dávka je určena pro osoby starší jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní 

životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se dopravují nebo jsou 

dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby v domově pro osoby zdravotně 

postižené, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém 

zařízení ústavní péče. Výše příspěvku činí 400 Kč měsíčně a o dávce rozhoduje Úřad 

práce ČR. Příspěvek na mobilitu vznikl k 1. 1. 2012 sloučením příspěvku na individuální 

dopravu a příspěvku na provoz motorového vozidla. [MPSV, 2012] 

7.2.2 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Dávka je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým 

sluchovým nebo zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Tato dávka se 

poskytuje buď jako příspěvek na zvláštní pomůcku nebo na pořízení motorového vozidla.  

Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč. Příspěvek se poskytuje za těchto podmínek:  

 pokud cena pořízení pomůcky je nižší než 24 000 a příjem osoby je nižší než 

osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby 

činila 10 procent z ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč,  

 pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby činí 

také 10 procent z ceny.  

Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. Výše 

příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, a také příjmu osoby 

posuzované a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. 

O dávce rozhoduje Úřad práce ČR. Příspěvek na zvláštní pomůcku sloučil příspěvek 

na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení 
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motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla. [MPSV, 2012] 

7.3 Průkaz osoby se zdravotním postižením 

Průkaz osoby se zdravotním postižením opravňuje držitele k využívání některých 

mimořádných výhod podle zákona o sociálních službách. Průkaz není samostatnou listinou, 

ale je součástí karty sociálních systémů, kdy právě jednou z funkcí karty je funkce průkazu 

osoby se zdravotním postižením. Karta sociálních systémů je zavedena od ledna 2012 a má 

zajistit větší účelovost a adresnost sociálních dávek a také modernizaci systému. Kartu vydává 

Úřad práce ČR. 

Existují tři typy průkazů osob se zdravotním postižením – TP, ZTP a ZTP/P. 

Průkaz TP náleží osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci jiné 

osoby ve stupni I (lehká závislost).  

Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci jiné 

osoby ve stupni II (středně těžká závislost). 

Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci jiné 

osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), „a také osobám, 

u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní 

životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace“ [Průkaz osoby…, 2011]. 

 Lehká závislost znamená, že osoba není schopna zvládat z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu 3 nebo 4 základní životní potřeby, středně těžká závislost 

odkazuje na neschopnost zvládnout 5 nebo 6 základních životních potřeb, těžká závislost na 7 

nebo 8 a úplná závislost znamená, že osoba není schopna zvládat 9 nebo 10 základních 

životních potřeb. Mezi základní životní potřeby patří: mobilita, orientace, komunikace, 

stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, 

osobní aktivity a péče o domácnost.  Posuzování stupně závislosti provádí opět posudková 

komise OSSZ, která by měla vycházet ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem 

ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby a z výsledku 

vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. [Průkaz osoby…, 2011] 

Držitel průkazu TP má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 

prostředcích a na přednost při projednávání záležitosti, pokud toto projednávání vyžaduje 

delší čekání. Držitel průkazu ZTP má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných 

dopravních prostředcích, na přednost při projednávání záležitosti, pokud toto projednávání 

vyžaduje delší čekání, na bezplatnou dopravu v rámci pravidelných spojů veřejné hromadné 
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dopravy osob a slevu 75 % jízdného v osobním vlaku. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na 

výše uvedené plus na bezplatnou dopravu průvodce ve veřejné dopravě a bezplatnou dopravu 

vodícího psa. 

Držitelům ZTP a ZTP/P může být dále poskytnuta sleva na vstupném na kulturní 

a sportovní akce. Tyto výhody jsou však nenárokové. [Průkaz osoby…, 2011] 

7.4 Zaměstnávání osob zdravotně postižených od 1. 1. 2012 

Změna v zaměstnávání osob se zdravotním postižením spočívá v tom, že se nebudou 

vymezovat chráněné pracovní dílny, což jsou pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno 

alespoň 60 procent zaměstnanců se zdravotním postižením, ale jednotlivá chráněná pracovní 

místa. Pracovní místa půjde zřizovat nejen v chráněném pracovním prostředí, ale i u běžných 

zaměstnavatelů. Chráněné pracovní místo je vytvořené zaměstnavatelem pro osobu zdravotně 

postiženou a musí být provozováno alespoň dva roky ode dne sjednání dohody. [Vysvětlujeme 

sociální…, 2012] 

 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se 

stanovuje maximálně na 48 000 Kč ročně. Zachováno je nadále tzv. náhradní plnění, tedy 

možnost plnit povinný podíl zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od 

zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP. [MPSV, 2012] 

7.4.1 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP 

Příspěvek je poskytován na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech zřízených na 

základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa. Výše příspěvku činí 

měsíčně 75 % vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvíce však 8 000 Kč. 

Zavádí se spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při zaměstnávání 

více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z důvodu zamezení zneužívání 

příspěvku. Po dvanácti měsících provozování chráněných pracovních míst bude možné 

příspěvek navýšit maximálně o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance OZP. [MPSV, 2012]  

7.5 Zhodnocení vlivu sociální reformy na osoby se zdravotním postižením 

Národní rada osob se zdravotním postižením vidí jako jeden z problémů to, že příspěvek na 

provoz motorového vozidla byl nahrazen příspěvkem na mobilitu. Dále pak upozorňuje, že 

příspěvek na zakoupení motorového vozidla je možné získat pouze jednou za deset let, dosud 

to bylo jednou za pět let. Nově dochází také k problému s bezbariérovým přístupem na úřady 
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práce, kam se nově přesunulo vyplácení některých dávek. Ne všechny úřady práce jsou 

uzpůsobeny pro pohyb invalidních osob.[Sociální reforma přinesla…, 2012]  

 Českomoravský odborový svaz se pozastavuje nad novou definicí osob se zdravotním 

postižením, ze které jsou nově vyjmuty osoby zdravotně znevýhodněné, které již nebudou 

podporovány na trhu práce, a může dojít k jejich sociálnímu vyloučení. Všímá si také 

toho, že příspěvek na zvláštní pomůcku, která není dražší než 24 000 Kč, se poskytuje jen 

osobám s nízkými příjmy, což vede k obavám ze snížení dostupnosti levnějších zvláštních 

pomůcek a z možné menší mobility těchto osob. [Dopad sociální reformy, 2011] 
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8  Hodnocení systémů vybranými aktéry 

Nyní se pokusím využít provedené rozhovory k tomu, abych ukázala, jak funguje systém 

posuzování invalidity, přiznávání invalidních důchodů a další péče o osoby se zdravotním 

postižením v praxi. Kapitola je rozdělena do několika okruhů, kterým se podrobněji věnuji. 

Veškerá uvedená zjištění dokládám citacemi nebo parafrázemi z rozhovorů. Základní 

informace o respondentech lze najít na základě přezdívek v kapitole 4.2.2. Pro srovnání 

výpovědí respondentů s tím, jak má systém fungovat, využívám předchozích kapitol práce.  

8.1 Znalost systému posuzování invalidity a přiznávání invalidních důchodů 

Úplný přehled o fungování systému měla paní D., paní Z. si nebyla v několika věcech jistá, 

například co se týče otázky odvolání. „Tak před tu naší komisi se (posuzovaný, J. H.) dostane 

na základě odvolání, když nebyl uspokojenej u těch nižších stupňů. A co pro to musí udělat, to 

já úplně nevím“ [Paní Z.]. Paní Z. však zase podrobně popsala činnost posudkové komise. 

Osoby invalidní prokázaly většinou dobrou znalost systému, avšak našly se výjimky. 

Například pan J. ani nevěděl, do jakého stupně invalidity spadá, přesněji tvrdil, že má 

částečný invalidní důchod, který však od ledna 2010 již neexistuje. Jinak invalidní osoby 

popsaly, že s žádostí o důchod jim většinou pomáhal obvodní lékař nebo jim alespoň řekl, na 

jakou instituci se mají kvůli žádosti obrátit. Paní P. uvádí: „(…) To mi moje obvodní doktorka 

o to požádala, teda vypsala všechny papíry“ [Paní P.]. Paní B. má podobnou zkušenost: 

„Doktorka mi řekla, že tohle je na invalidní důchod.(…) Normálně jsem šla na sociálku, 

tam jsem si zažádala o invalidní důchod s tím, že jsem měla nějaký potvrzení od doktorky“ 

[Paní B.].    

 Činnost posudkové komise jako takovou přesně popsala paní Z., stejně tak paní D. měla 

v této oblasti velký přehled. Všechny osoby invalidní se shodují, že před posudkovou komisí 

stanuly, a i shodně udávají, jak vše probíhalo. Paní A. proces popisuje takto: „(…)Zažádáte si 

o důchod, dostanete papír, jdete k lékaři, tam Vás lékař vyšetří a pošle Vás k nějakýmu 

odborníkovi. A pak to dáte na komisi na OSSZ a jste pozvaná. A v podstatě než Vám řeknou 

nějakej verdikt, tak už je o tom rozhodnuto. Tam nejste jako hodinu, že by Vám hodinu 

vysvětlovali, proč Vám dají takovej stupeň nebo nedaj. To si oni určitě předem připraví. Ale je 

to o tom, že donesete ty lékařský nálezy a nějakou vyplněnou žádost od lékaře“ [Paní A.]. 

Posudková komise, alespoň na té okresní úrovni, posuzovanou osobu již sama nevyšetřuje, jak 

uvádí například paní B.: „(…) Ne, to už se (komise, J. H.) jenom ptá“ [Paní B.]. Přesto podle 
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paní Z. dochází na vyšších úrovních k novému vyšetřování posuzovaných pacientů přímo 

komisí: „Ano, právě od toho jsem tam já. Ale není to tak striktně, že by pacienti nebo klienti 

byli vždycky vyšetřený. Může to být i v jejich nepřítomnosti. Ta přítomnost je, buď když je 

nějaký nejasný případ, anebo když si to klient přeje, jako být vyšetřen. Není to jednoznačný. 

Ale podle nového systému má být co nejvíce klientů vyšetřeno, ale zatím je to tak, že asi půl na 

půl“ [Paní Z.].  

Posudková komise provádí také kontrolní prohlídky, kdy přezkoumává zdravotní stav 

posuzovaného a jeho zařazení do určitého stupně invalidity. Z rozhovorů vyplývá, že u lidí, 

kteří jsou těžce zdravotně postižení od mala, a jejich zdravotní stav se nemá šanci zlepšit, ke 

kontrolním prohlídkám nedochází. Například paní A. uvedla: „Ne, s touto diagnózou, kterou 

mám, je ten stav v podstatě neměnný. A pokud se mění, tak spíš k horšímu“ [Paní A.]. U méně 

závažných zdravotních postižení však ke kontrolám dochází. „A to jsem chodil na kontrolu asi 

každý tři roky. I když mi asi dvakrát napsali, že jsem tam nemusel, že to teda pokračuje. A je 

zajímavý, že to bylo ze začátku, když byl člověk mladší. Teď když jsem starší a je mi hůř, tak si 

mě tam zvou. A to vždycky musím jít k doktoru, aby mi teda hlavně neurolog napsal, co a jak 

mi je. Takže tam opisovali vlastně pořád to samý. Občas tam připsal, že se to zhoršilo. A pak 

teda oni rozhodovali“ [Pan H.]. Podobně vše popisuje i paní K.: „Zvou, vždycky po nějaký 

době. Mě si pozvali prvně po roce a pak asi po třech letech. To pošlou papír a ten se odnese 

k paní doktorce obvodní, ta musí zase všechno vypsat, dát jim tam i kartu. A oni si mě zase 

pak pozvali. A ptali se, jestli je ten můj stav lepší a jestli beru léky. Pořád dokola se takhle 

ptají" [Paní K.]. 

Proti rozhodnutí posudkové komise je možné se odvolat. „Určitě, když ten člověk 

nesouhlasí, tak on, jak obdrží rozhodnutí z Český správy, třeba že dostal invaliditu prvního 

stupně, a on chce třeba dvojku nebo trojku, tak může podat námitku. Tu námitku může podat 

do třiceti dnů od obdržení toho rozhodnutí“ [Paní D.]. O možnosti námitek respondenti 

věděli, ale nikdo z invalidních osob námitku nepodával. Pan H. říká: „To já neměl potřebu. Já 

nechci plnej, protože plnej invalidní důchod, to už by mě nezaměstnali vůbec. Furt je to 

víc, když děláte a máte částečný, než když máte jen invalidní důchod. Furt je to větší 

částka, než samostatně“ [Pan H.]. Na druhou stranu pokud by mělo dojít ke snížení stupně 

invalidity, někteří by o námitce uvažovali. „To bych musela, protože z čeho bych vlastně žila. 

Ona to není sranda“ [Paní K.]. Přesný postup, jak podávat námitky by si zjišťovali ale až 

tehdy, když by to bylo pro ně aktuální.  
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8.2 Informovanost o změnách v systému posuzování invalidity a přiznávání 

invalidních důchodů. 

Dalším problémem je informovanost. Zajímala jsem se o to, zda a jak byli lidé 

informováni o změnách v oblasti invalidity, které proběhly v lednu 2010. Paní D. v souladu 

s předpisy tvrdí: „Dostali dopis z Český správy. Česká správa Praha rozesílala dopisy, že prostě 

teda v jakém stupni teď budou, když se to měnilo (…)“ [Paní D.]. Přesto si podle paní D. lidé 

často stěžují na špatnou informovanost, nejinak tomu bylo i u respondentů. „Já si myslím, že 

si to musej vyhledat někde sami. Nikdo nic člověku neřekne“ [Paní K.]. Podobně se vyjádřila 

paní B.: „No ani ne. Spíš se tyhle věci dozvídám z letáčků u doktora nebo takhle. Ale že by mě 

někdo informoval, to ne“ [Paní B.]. Někteří ocenili roli médií: „Já bych řekla, že si to musí 

každej sám vyčíst třeba z internetu nebo z televize, protože informovaní teda moc nejsme“ 

[Paní P.]. Podobně situací hodnotí i paní A.: „Takže jako nevím, tam spíš šlo o to, že stačí, 

když se zaposloucháte do médií, tak vám neustále říkají, jak Vám tohle seberou, tohle seberou 

nebo tohle seberou. Ale kdyby se o to člověk nezajímal sám, jestli vůbec má na něco nárok, 

tak to mu nikdo neřekne“ [Paní A.]. Pan H. však potvrzuje slova paní D.: „Jen tak, že když mi 

posílali důchod, tak to tam bylo napsaný. Když oni, že jo, dělají valorizaci důchodu, tak 

vždycky pošlou takový papír, o co se to valorizuje. Tak možná poslali papír, že se to udělalo“ 

[Pan H.]. 

8.3 Klady a zápory stávajícího systému posuzování invalidity a přiznávání 

invalidních důchodů a změn v oblasti invalidity z roku 2010 

Obecně se v rozhovorech objevovalo mnohem více záporných než kladných hodnocení 

systému. Já začnu nejprve s těmi kladnými body, poté uvedu záporné. 

Kladně hodnotí respondenti to, že po změně v lednu 2010 u nich nedošlo ke snížení 

invalidního důchodu, i když byli přeřazeni do nižšího stupně invalidity. Ovšem při kontrolní 

prohlídce k tomu může dojít, přesto se to žádnému z respondentů ještě nestalo. Paní D. 

popisuje situaci obecně: „Ale k tomu prvnímu lednu ty lidi zůstali peněžně na stejným, akorát 

mohl mít dřív částečný a teď ho dali do jedničky. Ale až po první kontrole, co dělá posudková 

komise, třeba po třech letech, to je podle toho, jak to stanoví posudkový doktor, tak až po 

projednání zjistí třeba, že má jedničku, tedy první stupeň, tak pak se to vlastně sníží“ [Paní D.]. 

Paní Z. oceňuje na novém systému posuzování invalidity jeho propracovanost: „Takže snaží 
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se, ten nový systém, to všechno upřesnit, a pomoci těm, co to opravdu potřebují. A to by 

z mého hlediska mělo být to hlavní, pomoci těm opravdu postiženým a prosít ty lidi, kteří až tak 

tu pomoc nepotřebují. Opravdu ty zákony jsou dost podrobně rozvedené“ [Paní Z.]. Pan H. je 

spokojen s možností pobírat invalidní důchod a zároveň plat: „Dřív, když jsem začínal, tak 

jsem si mohl vydělat za rok jenom určitou částku. A to se spočítalo, a když jste to přešvihla, 

tak Vám důchod vzali. To už teda skončilo, to už je asi 6 nebo 8 let. A teď si člověk může 

vydělat, kolik chce, ale dřív se to muselo dokládat, jako výdělky za celej rok. Takže když jste 

náhodou dostala velký prémie… Ono to teda bylo daný na rok, takže když se to vešlo třeba do 

toho rozpočítání. Kdyby se to přešvihlo, tak máte smůlu. Ale teď už to není, teď už se nic 

nedokládá“ [Pan H.]. Paní D. zmiňuje ještě jedno zlepšení: „No tak tady byla taky změna 

v tom, že dřív ti lidé, aby měli nárok na výplatu toho invalidního důchodu, tak museli mít 

splněnou dobu pojištěnou. Takže za posledních deset let, oni museli mít odpracováno alespoň 

pět let, jako dobu pojištěnou. A spousta jich neměla nárok, takže v zákoně udělali to, že teďka 

se bere to, že za posledních dvacet let, oni musí mít deset let dobu pojištěnou. Jo, takže to je 

pozitivní pro ty lidi, tím že rozšířili tuhle vlastně možnost“ [Paní D.]. 

Mezi největší zápory patří nespokojenost s činností posudkové služby, případně 

s novými pravidly pro posuzování invalidity. Paní K. si stěžovala na chování posudkové 

komise: „No, měli by se k lidem chovat slušněji, protože když si přečtou, co Vám je, tak uvidí, 

že si nevymýšlím“ [Paní K.], paní B. má podobnou zkušenost: „(…)Tak mi řekla ta doktorka, 

že jako vzhledem k tomu, jaký mám postižení, že nemám nárok na plný invalidní důchod. No, 

ale že mi ho teda dají. Jsem si připadala jako když mi dávají milost“ [Paní B.]. Pan H. má na 

posudkovou komisi tento názor: „Ne, to je k ničemu ta komise. Já jsem si vždycky tu komisi 

představoval, že tam budou tři až čtyři doktoři, kteří teda vezmou ty moje výsledky plus se mě 

na něco budou ptát. Tam se Vás nikdy na nic nezeptaj, teda každej by jim asi říkal, že se má 

špatně. Nebude říkat, že se má dobře, aby mu ho vzali. Ale tahle komise, tam je jedna 

doktorka, jedna a ta samá léta letoucí a zapisovatelka, to je celá komise. Co na tom může 

dělat, co zjistí? Z těch papírů si přečte, co Vám je. To doktor napíše jednou za těch x let 

4 řádky a z těch řádků, ona rozhoduje o tom, jestli budete nebo nebudete invalidní“ [Pan H.]. 

Problém v oblasti posuzování nevidí pouze osoby invalidní, ale i paní D. dodává: „No, musím 

říct, že to posuzování je hloupý, bych řekla. Protože tady vlastně ta posudková komise, co 

teda vím, tak když ten člověk je nemocnej nějak a má třeba více nemocí, tak oni vyberou tu 

jednu nejzávažnější a na to pak určují ten stupeň invalidity. A když teda člověk má těch 

nemocí víc, tak já bych řekla, že je to takové nespravedlivé, protože asi v lidském těle všechno 

se vším souvisí, že jo. Takže pak nedají člověku ten důchod vyšší, protože má více nemocí, ale 
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ne tolik závažných. Prostě vypíchnou z toho jen tu jednu nejhorší a podle toho se pak řídí“ 

[Paní D.]. Paní Z. se však snaží posudkovou činnost, alespoň na té nejvyšší úrovni, obhájit: 

„Ale myslím, že to, co děláme v té komisi, tak my se snažíme opravdu posuzovat spravedlivě. 

(…) Ale pořád třeba je dost těch klientů, kteří mají převahu subjektivních obtíží, a tam se to 

opravdu těžko posuzuje. (…) Ale nemyslím si, že by to bylo nějak nespravedlivé, jak se uvádí, 

například všechny ty pořady v televizi jsou mírně zmanipulovaný. Nevím, jak na těch nižších 

úrovních. Ale o tom svědčí, že jsme ještě schopni nějakou tu část lidí posoudit trochu jinak, 

než teda ten nižší stupeň“ [Paní Z.]. 

Další diskutabilní složkou celého systému je výše invalidního důchodu. Někteří 

respondenti jsou s výší důchodu vcelku spokojeni. Pan H. na otázku přijatelnosti výše jeho 

důchodu říká: „No to asi jo. Protože je to vlastně polovička normálního důchodu, plus ta 

pevná částka, která je celá. To asi podle toho, jak člověk vydělával, tak podle toho to 

spočítali. To člověk neovlivní. To víte, že každý chce víc peněz. Ale tím, že si člověk může 

přivydělat, teda vlastně musí dělat, teda ono to není zas tolik. Tak mám teď i s tím důchodem 

vlastně průměrnej plat“ [Pan H.]. Většina je však s výší nespokojena a přivýdělek vidí jako 

nutnost. „No, kdybych měla bejt doma jen na důchodu tak je ta výše nepřijatelná. Protože 

bych z toho ani nájem nezaplatila. I kdybychom dali s manželem důchody dohromady tak ani 

tak ne. Nebo bysme zaplatili, ale zbyly by nám asi tak ty dva tisíce na měsíc“ [Paní A.]. 

Respondenti, kteří díky zdravotnímu stavu nemohou pracovat, si na výši důchodu stěžují o to 

víc. Paní K. pobírá k invalidnímu důchodu ještě vdovský důchod: „To je hrozně malej ten 

důchod. Já kdybych neměla i vdovský důchod, tak nevím. Ale ono i s tím vdovským je to teda 

bída, žal a utrpení. Protože člověk musí obracet každou korunu, si nemůže moc vymýšlet“ 

[Paní K.]. Paní P. nemůže pracovat a žije ve společné domácnosti s matkou, co se týče výše 

invalidního důchodu, má jasný názor: „No, tak když bych byla sama, tak to bych s tím asi 

nevyžila, když vezmete, že musíte platit nájem nebo topení, elektriku. Takže bych asi musela 

hodně šetřit“ [Paní P.]. 

V neposlední řadě si respondenti myslí, že stát šetří na nesprávných místech a že 

důchodová reforma je v jistém smyslu zaměřena proti nim. Paní A. uvedla: „Já si myslím, že 

invalidi mají mnohem větší spotřebu, než si kdo umí vůbec představit. Protože si představte, 

že si musí zaplatit všechno. Musíte si zaplatit v mnoha případech úklid, nějaké stravování, 

nošení nákupu (…)“ [Paní A.], což potvrzuje také sníženou kvalitu života osob 

invalidních. Postupy vlády proti invalidním osobám jsou podle paní A. vcelku drsné. 

Pan H. se snaží situaci vysvětlit: „Tak každý chce, aby ten důchod byl co nejvyšší. Když 

vidí, že jinde v cizině mají vyšší důchod, jako myslím vůči platu.(…). My tu berem, já 
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nevím, asi 40 procent průměru a jinde berou 60. Takže nevím, no. Peníze jsou dneska 

všude málo a všude chybějí a někde se ztrácejí“ [Pan H.]. Poněkud radikální názor zastává 

paní B.: „No, jako, ať se poslanci kouknou nejdřív sami na sebe. Ti ať si sníží platy. Na 

chudácích lidech se přece šetřit nedá, vždyť je to úplně neskutečný. To, co berou oni, to co bere 

invalidní důchodce, nebo i jen důchodce, to je prostě k smíchu. Ať začnou u sebe a pak ať něco 

mění“ [Paní B.]. Pan V. však na podporu reformy dodává: „Ta spoluúčast obyvatel nebo 

pracujících by měla být a bude nutná, protože stát na to mít nebude. Jako tak, jak se to 

všechno vyvíjí, tak asi jo, protože ty pilíře, nevím, jak se to u nás bude přesně jmenovat, tak 

asi bude potřeba“ [Pan V.].  

8.4 Pracovní situace invalidních osob 

Nyní se budu věnovat pracovní situaci invalidních osob. Respondenti, kteří mohou i přes svůj 

zdravotní stav pracovat, pracují, hlavně kvůli finanční situaci. Osoby, jejichž zdravotní 

postižení je natolik vážné, že pracovat nemohou, si obecně myslí, že najít zaměstnání pro 

osoby invalidní je obtížné, ale že se o to tyto osoby snaží. Například pan H. pracuje na 

plný úvazek jako vrátný a je vděčný, že takovou práci našel. Před vznikem invalidity 

onemocněl a přišel o práci, rok a půl byl evidován na úřadu práce, kdy mu za celou dobu nic 

nenašli. Podával si inzeráty a měl štěstí, že mu na jeden odpověděli z  místního učiliště: 

„Jsem vždycky dělal chvíli to a pak zas to. Pak už jsem se musel rozhodnout, tak jsem 

zůstal na vrátnici, protože přece jen v té údržbě musel člověk fyzicky pracovat a to moje 

záda taky nemají rády. Tak jsem skončil tam, kde jsem. Už jsem tam 14 let“ [Pan H.]. 

Obecně si však pan H. o podmínkách pro práci invalidních osob myslí: „Ty jsou hrozný. 

Protože Vás nikde nikdo nechce. To byla náhoda, že člověk tohle sehnal. To byla náhoda. Do 

tý doby, kdybych tohle nesehnal, tak kde dneska budu“ [Pan H.]. Paní A. však pracuje ještě 

z jiného důvodu: „Víte, pro mě by bylo děsný být doma. Já o tom nepřemýšlím tak, že 

musím dělat nebo chodit do práce, abych měla peníze. Ale pro mě by bylo  spíš hrozný jako 

bejt doma, jo“ [Paní A.], přesto dodává k obecným podmínkám pro zaměstnávání 

invalidních osob: „No, místo najdou hodně špatně. Ale v dnešní době ještě hůř než dřív. 

Protože vlastně veškerý ty invalidní družstva, co byly, a veškerý ty práce pro ty invalidy, 

tak to dneska není. Takže si myslím, že hodně špatně. I když pravda je ta, že mám spoustu 

známejch, který jsou invalidní, a většina z nich pracuje. Ale zase pracuje už dlouho, stejně 

jako já, takže to není po roce 89. Myslím si, že ten stav, co se týká zaměstnávání, se po roce 89 

jakoby hodně zhoršil“ [Paní A.].  
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8.5 Další možnosti v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

Osoby invalidní nebo osoby se zdravotním postižením mohou v určitých případech využívat 

další možnosti, které jim mají usnadnit a zkvalitnit život. Jde o příspěvky na mobilitu nebo na 

zvláštní pomůcku (viz kap. 7.2). Další výhody s sebou nesou karty TP, ZTP, nebo ZTP/P (viz 

kap. 7.3), případně ke kartě ZTP nebo ZTP/P je možné získat parkovací kartu pro osoby 

zdravotně postižené. 

Na výše uvedené výhody mají nárok pouze osoby s větším zdravotním postižením, 

v případě respondentů šlo pouze o osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni. Takto postižení 

respondenti o výše uvedených možnostech věděli, avšak neměli přesný přehled o jejich 

názvech. Kapitola 7 naznačila, že od ledna 2012 došlo k několika změnám v této oblasti, 

které postihly i názvy daných příspěvků. Často došlo ke zmínce o příspěvku na benzín, 

který nově spadá do příspěvku na mobilitu, tedy už neexistuje. Paní P. pronesla: „Teď nám snížili 

příspěvek na benzin“ [Paní P.], stejně tak pan V.: „Já beru pouze příspěvek na benzín a invalidní 

důchod“ [Pan V.]. Větší povědomí mají respondenti o průkazech TP a výhodách, které přinášejí. 

Paní A. například říká: „Mám průkazku ZTP/P. (…) Získá se posouzením zdravotního 

stavu u posudkové komise“ [Paní A.]. Pan V. popisuje, že využívá slev, které platí pro držitele 

ZTP/P na kulturní nebo společenské akce, nebo občas cestuje městskou hromadnou dopravou 

zdarma.  

V oblasti péče o osoby se zdravotním postižením vidí respondenti také problematické 

body. Paní K. spadá do třetího stupně invalidity, přesto má nárok pouze na kartu TP: „Já jsem 

o to zkoušela žádat, protože jsem myslela jako třeba na nějakou slevu na autobus nebo něco, 

ale nemám nárok, protože jsem pohyblivá, že jo.(…) To bych dostala ale jenom TP, a to je jen 

na to, že si sednu v autobuse. Takže to je těžký něco vyzvedávat“ [Paní K.]. Paní B. má 

podobný problém, ovšem její postižení výrazně ovlivňuje pohyblivost, přesto má nárok pouze 

na kartu TP. Dokonce se zkoušela v této věci odvolat, ale ke změně verdiktu nedošlo. „No, 

zkoušela jsem žádat třeba o ZTP, takže mám nárok jenom na TP.(…) To prostě nějak určili, 

nevím, proč. Ale já jsem si to ani nevyzvedla, protože to je k ničemu. Někoho zvednout ze 

židle není problém, navíc většinou lidi pustí člověka o berl i sednout. Ale jinak je ta karta 

na nic“ [Paní B.]. Karty pro osoby tělesně postižené jsou přidělovány na základě tzv. 

stupně závislosti (viz kap. 7.3). Paní B. má roztroušenou sklerózu a její pohyblivost je 

špatná, stejně tak nemůže vykonávat těžší nebo déletrvající práci rukama,  přesto však na 

potřebných 5 nezvládnutých základních životních potřeb nedosáhla, což ji zklamalo: „Jako 

prostě to ZTP by měli dát do nějaký jiný formy. Protože já nevím, když má ZTP člověk, který 
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chodí a vypadá vcelku dobře, a já se sotva belhám, a on má ZTP a já ho nemám. Tak to je 

teda smutný“ [Paní B.]. Stejně tak by jí pomohla parkovací karta pro osoby zdravotně 

postižené, na kterou však mají nárok pouze držitelé karet ZTP nebo ZTP/P: „Takhle když jede 

se mnou manžel, nebo prostě někdo mě musí vozit. Tak by mohl zaparkovat i v těch 

vyhrazených místech pro invalidy. Jo, takhle jezdíme po parkovišti třeba jakou dobu. 

Protože já mám doktorku i neuroložku v Praze a teď ještě jezdím do speciálního centra pro 

léčbu tý mý nemoci. Takže by prostě tam spíš zaparkoval“ [Paní B.]. 

O výše zmíněné další možnosti pro zkvalitnění života zdravotně postižených se žádá 

na Úřadu práce ČR. Posuzování zdravotního stavu zůstává v kompetenci posudkové komise, 

která spadá pod OSSZ, případně pod ČSSZ. Paní D. k tomuto uvedla: „To ZTP teď dělá 

pracák, tedy úřad práce. Já bych řekla, že to pod ně spadá. Ale zase tady u nás se posuzuje 

ten zdravotní stav. Takže tam se jen sepíše žádost a je to takový nešikovný pro ty lidi, že tam 

je žádost a tady u nás ta naše posudková komise projednává toho člověka po zdravotní 

stránce. Stejně je to i s příspěvky na mobilitu a podobně“ [Paní D.]. Respondenti si obecně 

stěžují, že při žádostech, kontrolách a námitkách musí navštívit několik úřadů a lékařských 

zařízení, což je časově ale i fyzicky zatěžuje. Naštěstí je již na mnoha místech vybudován 

bezbariérový přístup, přesto se najdou výjimky, jak uvádí paní P.: „Tak jak kde. K paní 

doktorce Škodový (obvodní lékařka, J. H.) tam ne, tam jsou schody. K doktorovi Cihlářovi 

(zubař, J. H.) jsou sice dva, ale to nevyjedu. To musím jezdit mechanickým vozíčkem. Je to 

špatný“ [Paní P.].   

Ti, co pobírají příspěvek na mobilitu, si postěžovali, že jim byl snížen. Respondenti 

nesprávně označují tento příspěvek jako příspěvek na benzin. Pan V. říká: „Tak ono se 

třeba ušetří díky například tomu příspěvku na benzín nebo na mobilitu, vždyť před třemi 

lety jsem měl až devět tisíc příspěvek na benzín, no a dneska to vyjde 400 korun  krát 12“ 

[Pan V.]. Podobně o tom hovoří i paní P.: „Ano, snížili. Snížili to asi o … No, brala jsem 

přes 6 000 a teď beru 4 800“ [Paní P.]. Podle MPSV nedošlo ke snížení celkového objemu 

vyplácených prostředků na úkor příjemců dávek [Sociální reforma, 2011], avšak podle 

výpovědí se zdá, že jednotlivce snížení finančně zasáhlo. 
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9 Shrnutí 

Nyní se pokusím shrnout klady a zápory systému tak, jak to vyplývá z výše provedené 

analýzy rozhovorů, a přidám i vlastní postřehy. Nakonec se pokusím naznačit, jak dané 

problémy vyřešit. 

Klady uváděné respondenty:  

 možnost pobírat invalidní důchod a zároveň plat, a to bez omezení, 

 možnost výběru mezi invalidním a starobním důchodem v době, kdy osoba dosáhla 

důchodového věku, 

 ponechání výše invalidního důchodu po změnách z ledna 2010, 

 snahy o zkvalitnění a zpřísnění systému posuzování invalidity od ledna 2010, 

 změna podmínek pro dobu pojistnou, před rokem 2010 bylo nutné mít za posledních 

10 let alespoň 5 let dobu pojistnou, nyní musí mít žadatel o invalidní důchod za 

posledních 20 let splněných 10 let doby pojistné. 

Klady, které bych přidala já: 

 možnost podat námitku proti rozhodnutí posudkové komise, 

 započtení doby studia (počítá se po dokončení základní školy) do doby pojistné, 

 výhody a slevy plynoucí z průkazek ZTP a hlavně ze ZTP/P, 

 snaha nahlížet na invaliditu jako na vícerozměrnou kategorii. 

Zápory uváděné respondenty:   

 nespokojenost s prací a chováním posudkové komise, 

 posuzování se odvíjí pouze od jedné nejhorší nemoci nebo nejhoršího postižení, 

ostatní nemoci nebo postižení se neberou v potaz,  

 výše invalidního důchodu nedostačující, hlavně pro osoby, které nemohou pracovat, 

 nespokojenost s kroky vlády v oblasti invalidních důchodů a péče o zdravotně 

postižené, 

 špatné podmínky pro zaměstnávání invalidních osob, 

 špatná informovanost o změnách v oblasti invalidity nebo péče o osoby zdravotně 

postižené,  

 nespokojenost s přiznáváním průkazek TP, ZTP a ZTP/P, 
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 do systému zapojena ČSSZ, OSSZ a Úřad práce ČR, takže lidé při zařizování 

potřebných náležitostí musí navštěvovat všechny tyto instituce, 

 snížení příspěvku na mobilitu od roku 2012. 

Zápory, které bych přidala já: 

 obecně špatná informovanost o možnostech, které osoby se zdravotním postižením 

mají, 

 možnost využívání systému a výhod osobami, které si to příliš nezaslouží, na úkor 

těch, které to potřebují, 

 možnost, že se invalidita stane do budoucna příčinou chudoby. 

Obecná pravidla pro zlepšení systému tak, jak je navrhují respondenti nebo já sama na 

základě poznatků získaných během doby strávené psaním této práce: 

 větší transparentnost práce posudkových komisí, hlavně na okresní úrovni, zvýšení 

jejich kredibility před občany, aby se na posudkovou komisi pohlíželo jako na co 

možná nejvíce spravedlivý orgán, 

 posuzování všech zdravotních postižení, která daná osoba má, posuzovat člověka jako 

celek, 

 lepší nastavení výše invalidních důchodů pro osoby, které jsou těžce zdravotně 

postižené a navíc nemohou pracovat, 

 zlepšit informovanost o možnostech, které osoby invalidní nebo zdravotně postižené 

mají, nespoléhat pouze na média, vést zaměstnance OSSZ a Úřadu práce k tomu, aby 

své klienty více informovali, 

 zajistit větší transparentnost a spravedlivost v oblasti přiznávání průkazů TP, ZTP 

a ZTP/P, protože výhody, které s sebou nesou, výrazně usnadňují život osobám se 

zdravotním postižením, 

 zvážit, zda nesjednotit invalidní důchody a další výhody pro osoby se zdravotním 

postižením pod správu OSSZ, případně ČSSZ, aby se předešlo obecné nespokojenosti 

invalidních osob s cestováním mezi jednotlivými úřady a se zbytečně promarněným 

časem, kdy navíc pro mnoho z těchto osob je mobilita velmi obtížná, 

 obecně větší podpora invalidních osob nebo zdravotně postižených osob ze strany 

vlády, protože výdaje na život jsou díky jejich postižením velké, a tyto osoby nemají 
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často žádnou jinou možnost, jak získat další finanční nebo sociální podporu, a tak stát 

musí být zastoupen rodinou nebo nejbližším okolím dané osoby. 
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10  Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala problematikou posuzování invalidity a přiznávání invalidních 

důchodů. Během psaní práce jsem toto téma byla nucena rozšířit, abych mohla postihnout 

celkovou kvalitu života invalidních osob, o další možnosti, které osobám invalidním nebo 

osobám se zdravotním postižením nabízí systém sociálního zabezpečení, přesněji pilíř sociální 

pomoci. Osoby invalidní jsou zároveň často osobami s určitým tělesným postižením, a jako 

takové mají nárok nejen na invalidní důchod, ale také na příspěvek na mobilitu nebo na 

zvláštní pomůcku, případně na karty TP, ZTP nebo ZTP/P, které s sebou nesou také určité 

výhody. Navíc existuje podpora zaměstnanosti těchto osob. K tomuto rozhodnutí jsem došla 

po provedení prvního rozhovoru, kdy se ukázalo, že osoby invalidní často nedokážou rozlišit, 

z jakého pilíře systému sociálního zabezpečení dané prostředky čerpají. Navíc se na všechny 

dávky a příspěvky, které dostávají, dívají jako na soubor peněz nebo výhod, které značně 

ovlivňují jejich život. 

 V první části práce se snažím systémy teoreticky popsat a zhodnotit je na základě 

názorů expertů, které byly publikovány v časopisech nebo na internetu. V druhé části ukazuji, jak 

systémy fungují v praxi a jak je hodnotí osoby invalidní, posudková lékařka MPSV a úřednice 

OSSZ Kladno. Při tomto hodnocení vycházím z rozhovorů, které jsem se zmíněnými aktéry 

provedla. Nakonec shrnuji největší klady a zápory systému a nastiňuji, jak dané slabiny 

v systémech řešit. 

 Z práce vyplývá, že existuje snaha o zkvalitňování systémů tak, aby se pomoc nebo 

podpora dostávala opravdu potřebným. Systémy se propracovávají a zpřísňují, avšak v praxi 

se stále nedaří zajistit, aby byly veřejností hodnoceny jako spravedlivé a plnily svůj účel. 

V práci vycházím z teorií sociální soudržnosti a kvality života, které spolu úzce souvisí. 

Kvalita života osob invalidních je nižší, než je tomu u většiny standardní populace, proto je 

nutná určitá podpora těchto osob. Zabezpečení, které jim nabízí stát, má, jak je vidět, určité 

nedostatky. Osoby invalidní nejsou s nabízenými službami příliš spokojeny, a pociťují, 

že zodpovědnost ohledně jejich kvality života se významně přesouvá na ně samotné 

nebo na jejich rodinu a blízké okolí. Invalidita získává nový rozměr, protože zasahuje 

nejen samotné invalidní osoby, ale také jejich nejbližší, a vyžaduje notnou dávku 

solidarity, jinak hrozí nebezpečí sociálního vyloučení invalidních osob. Z výzkumů 

Sociologického ústavu (např.: Tuček a kol., 2006), které se zabývají sociální soudržností, 

plyne, že osoby invalidní nebo zdravotně postižené jsou vnímány jako ohrožená skupina, 

takže obava ze sociálního vyloučení je nasnadě. Dokonce se objevují vize, že se invalidita 
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stane jednou z příčin chudoby. Tato hrozba je poměrně reálná, když vezmeme v úvahu výše 

invalidních důchodů, nemožnost některých lidí si přivydělat, snižování výše příspěvků pro 

zdravotně postižené, poplatky v oblasti zdravotnictví a poplatky za léky a všechny další 

položky, které osoby invalidní musí, hlavně díky neschopnosti plnit určité jinak běžné 

životní úkony, financovat. Reformy jsou nutností, a i mnohé invalidní osoby to tak 

chápou, ovšem zároveň připomínají, že jejich životy jsou obtížné a pro zdravého člověka 

často nepředstavitelné, na což bychom neměli nikdy zapomínat. 

 Na začátku práce jsem si položila několik dílčích výzkumných otázek, které se mi, 

myslím, podařilo zodpovědět. Za nejvýznamnější část práce považuji shrnutí zjištění 

z rozhovorů s vybranými aktéry. Právě na základě těchto zjištění by se dalo dále pracovat a 

uvažovat o různých možnostech, jak systém zlepšit a zkvalitnit. Vzhledem k rozsahu práce 

jsem od toho upustila a předložila jsem pouze několik námětů na zlepšení. Přesto soudím, že 

by tato bakalářská práce mohla být jakýmsi odrazovým můstkem pro mé práce budoucí, které 

by problematiku invalidity a zdravotně postižených řešily více do hloubky. 
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11 Summary 

This bachelor thesis „The Issue of Disability in the Czech Republic“ deals with the system 

of disability assesment and assigning of disability pension. It was necessary to extend this 

topic, so we can fully understand the quality of disabled people‘s lives.  Therefore this 

thesis focuses on other possibilities offered by the system of social security for disabled or 

handicapped people as well. Handiccaped people are entitled to two special benefits, card 

of benefits for handicapped people as well as to recieve special subvention of employment. 

The first part shows the question in theory, explains the basic terms and relevant 

legislation and tries to assess the system on basis of existent articles or interviews with 

experts. The second part deals with analysis of interviews with disabled people, medical 

assessor and officer from OSSZ. Aim is to show how the system works in practice and how is 

the system assessed by mentioned participants and by the author. At last this thesis 

summarizes the advantages and disadvatages of the system and outline of solution to its weak 

points.   

There are noticeable efforts to improve the system, though still not effective in practice, 

so that subvention and help exists for the people in need. This thesis works with the theory 

of social cohesion and quality of life. Quality of disabled people‘s lives is lower and 

considering  the social security offered by the state is clearly not perfect, i t is necessary to 

support them. Disabled people are not completely satisfied with these offered services and 

feel that the responsibility for their quality of life shifts more to themselves, their family or 

relatives, which requires to express some solidarity towards them, or they could get socially 

exluded. Moreover they fear the posibility of their disability becoming the cause of living 

in poverty. This threat is relatively realistic, when we take into account the disability pension 

amount, inability to work for some of them, fees in health service and other items which 

the handicapped people must pay. Reforms are essential and it is understandable, but their 

lives are hard and healthy people can not even begin to fathom what they are going through. 
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14   Přílohy 

Příloha č. 1: Ukázka scénáře pro rozhovory s osobami invalidními 
 

A) Úvod – představení tazatele, seznámení s účelem rozhovoru, ujištění o anonymitě, 

domluva na označení/přezdívce respondenta v bakalářské práci, souhlas s nahráváním 

rozhovoru. 
 

B) Současná životní situace 
 

 Můžete mi popsat, co je příčinou Vašeho nepříznivého zdravotního stavu? 

 Jak dlouho tento nepříznivý stav u Vás trvá? 

 Do jakého stupně invalidity spadáte? 

 Před rokem 2010 jste byl/a částečně nebo plně invalidní? 

 Můžete uvést všechny sociální dávky, které pobíráte? Je možné mi sdělit i jejich výši?  

 Pobíráte příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku?  

 Vlastníte kartu TP, ZTP, ZTP/P? 

o Pokud ano – jakou, jak jste ji získal/a a jaké s sebou nese výhody? 

 

C) Dopad změn z roku 2010 na život respondenta 
 

 Můžete popsat, jaké změny, o kterých víte, proběhly v oblasti invalidity k 1. lednu 

2010? 

 Jak jste se dozvěděl/a o změnách, které přinesl rok 2010 v oblasti invalidity? 

 Kdy jste se o těchto změnách dozvěděl/a? 

 Odkud jste se o změnách dozvěděl/a? 

 Řekl/a byste, že jste byl/a o změnách dostatečně informována? 

 Jaké měly tyto změny vliv na výši Vašeho invalidního důchodu? 

o Pokud se snížil – jaké dopady toto snížení pro Vás mělo a má? 

 Zdá se Vám výše Vašeho nynějšího invalidního důchodu přijatelná? Co všechno si 

můžete a nemůžete dovolit? 

 Co pro Vás osobně tyto změny znamenaly a znamenají? Změnil se obecně Váš život 

poté, co proběhly změny z roku 2010 týkající se invalidity? Zamyslete se, prosím, nad 

všemi možnými oblastmi života – finanční stránka, osobní život, uplatnění na trhu 

práce apod. 

 

D) Pracovní situace 

 
 Pracujete?  

o Pokud ano: 

 Pracujete jako zaměstnanec?  

 Pracujete jako zaměstnanec na plný, částečný úvazek, na dohodu 

atd.? 

 Kde pracujete?  

 Jak jste se k práci dostal/a? 

o Pokud přes úřad práce – jak to probíhalo, popište, 

prosím, celý proces.  
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 Můžete ve své práci využít naplno svůj kvalifikační potenciál – 

dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti? 

 

 Pracujete jako živnostník? 

 V jakém odvětví podnikáte? 

o Pokud ne: 

 Jaké jsou důvody toho, že nepracujete? 

 

 Jaké jsou obecně podmínky pro práci invalidních osob? 

 Jak obtížné je podle Vás obecně sehnat práci pro invalidní osoby? 

 

E) Posudková služba 

 

 Jste spokojen s prací posudkového lékaře, který hodnotil Váš stupeň invalidity? 

 Můžete popsat, jak proces posuzování invalidity právě u Vás probíhal? 

 Podstoupil jste někdy kontrolní prohlídku? 

o Pokud ano, můžete popsat, jak probíhala a jaké pro Vás přinesla výsledky? 

 Podával/a jste někdy námitku proti rozhodnutí ČSSZ?  

o Pokud ano, jak to probíhalo? A jak to dopadlo? 

 

F) Důchodová reforma 

 
 Byla a je podle Vás důchodová reforma nutností? Jaké vidíte důvody? 

 Jak se díváte na názor, že na osoby invalidní se nahlíží jako na zdroj úspor ve 

výdajové stránce státního rozpočtu? 

 Jak se díváte na názor, že medicína a technika jsou vždy o krok napřed před 

rozpočtem? 

 

G)  Klady a zápory stávajícího systému 

 
 Je něco na nynějším systému posuzování invalidity a přidělování invalidních důchodů, 

co byste ocenil/a? Nebo viděl jako výhodu, klad? Můžete srovnat například oproti 

stavu, který platil do 1. ledna 2010. 

 Co jsou podle Vás největší problematické body, problematická místa nynějšího 

systému? 

 Napadá Vás, co by bylo možné zlepšit, nebo změnit? 

 Můžete mi říci, co by se mělo stát, abyste byl se systémem spokojen/á? 

 

H)  Doplňující otázky 

 
 Znáte někoho, kdo byl před rokem 2010 invalidní a nyní již není díky změně 

v posuzování invalidity? 

o Pokud ano – můžete mi o tom člověku něco říci, jak se s danou situací 

vyrovnával, co dělá teď? 
 

 Napadá Vás ještě něco z dané oblasti, o čem jsme se nezmínili, ale co by bylo dobré 

uvést? 
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I) Socio-ekonomické ukazatele 

 

Pohlaví: Muž / Žena 

 

Věk: 

 

Stav: svobodná/ý, vdaná/ženatý, rozvedená/ý, druh/ družka, vdova/vdovec  

 

Vzdělání: základní, středoškolské bez maturity, středoškolské s maturitou, VŠ nebo VOŠ 

 

 

Příloha č. 2: Ukázka části jednoho z rozhovorů s osobou invalidní 
 

Rozhovor provedený dne 19. 4. 2012:  

paní B. (označena R jako respondentka), autorka (označena V jako výzkumník). 

 

V: Můžete mi říci, co je příčinou Vašeho nepříznivého zdravotního stavu? 

R: Já nevím, já to nevím. 

V: A jakou máte diagnózu? 

R: Roztroušená skleróza. 

V: A jak dlouho tento stav trvá? 

R: Tak co mi to diagnostikovali, tak to jsou tři roky. Ale jinak asi 8 let, příznaky. 

V: Takže oni hned nepoznali, co to je? 

R: Ne, když jsem to říkala lékařce, tak nějaký vitamíny a takový. Vůbec neřekla, že to je… že 

by se po tom pídila, proč se mi špatně chodí. To vůbec. 

V: Takže to nechali dojít docela daleko a teprve pak… 

R: No, do poměrně závažného stádia. 

V: Dobře. Spadáte do nějakého stupně invalidity? 

R: Do třetího. 

V: A před rokem 2010 jste už byla také invalidní? 

R: Ano. 

V: Takže to jste spadala… 

R: Do plnýho invalidního důchodu.  

V: Pobíráte ještě nějaký další příspěvky, jako třeba na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku? 

R: Ne, na to nemám nárok. 

V: Nemáte nárok, takže jste o to zkoušela žádat? 

R: No, zkoušela jsem žádat třeba o ZTP, takže mám nárok jenom na TP. 

V: A to TP je pouze k… 

R: Sednout si v autobusu. Prostě že jsem tělesně postižená. 

V: A kde se žádá o tu kartičku? 

R: No, teď je to myslím na magistrátu. 

V: A že na to ZTP nemáte nárok, tak to určili jak? 

R: To prostě nějak určili, nevím, proč. 

V: Po roce 2010 došlo ke změnám, že z částečného a plného invalidního důchodu se přešlo na 

tři stupně. Byla jste o těch změnách nějak informována? 

R: No ani ne. Spíš se tyhle věci dozvídám z letáčků u doktora nebo takhle. Ale že by mě 

někdo informoval, to ne. 

V: Měla ta změna, tedy přechod z plného důchodu do třetího stupně, vliv na výši důchodu? 

R: Ne. 

V: Takže ta výše důchodu zůstává stejná? Nezmenšuje se? 
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R: Ne, nezmenšuje se. Spíš se občas zvýší díky valorizaci. 

V: Zdá se Vám přijatelná ta výše Vašeho důchodu? Dá se s tím žít? 

R: Takhle. Kdybych nebyla vdaná, tak bych z toho nevyžila. Protože já mám 10 100. A 

kdybych z toho měla pokrýt nějaký poplatky, tak by to bylo špatný. 

V: Pracujete? 

R: Nepracuju. 

V: A je to z toho důvodu zdravotního? 

R: Ano. 

V: Takže myslíte, že byste nemohla vůbec pracovat? 

R: Ano. Já nikam nedojdu, ani ruce mi nefungujou tak dlouho, abych mohla dělat něco 

manuálně. 

… 

 

Příloha č. 3: Ukázka části jednoho z rozhovorů s úřednicí OSSZ Kladno 
 

Rozhovor provedený dne 6. 4. 2012: 

paní D. (označena R jako respondentka), autorka (označena V jako výzkumník). 

 

… 

V: Můžete popsat, co všechno musí člověk udělat, aby mohl získat invalidní důchod? 

R: Tak aby mohl získat invalidní důchod, tak musí přijít sem k nám a podat si žádost. Musí si 

přinést občanku, když je to žena i rodné listy dětí, doklady o vzdělání nebo o studiu, abychom 

doložili všechnu dobu důchodově pojištěnou. Nebo se podíváme do programu na počítači, 

jaké měl předchozí zaměstnání. Když byl na úřadu práce, tak přinese potvrzení z úřadu práce, 

protože ta doba je taky důchodově pojištěná. Protože se spočítají všechna léta, kdy byl 

důchodově pojištěn, a od toho se odvíjí pak výše toho důchodu.  

V: Doba studia se sem také započítává?  

R: Ta se počítá, vlastně všechno po základní škole. 

V: S kým vším tedy spolupracuje OSSZ v rámci například posuzování invalidity nebo 

výpočtu těch důchodů? 

R: Takže to už jsem trochu říkala. Ale ta tajemnice nebo posudková komise spolupracuje ještě 

s obvodním doktorem, který teda vyplňuje ten lékařský nález, a dokládá tam ještě vlastně 

nějaké další nálezy od specialisty. Takže obvoďák to vyplní, pošle to sem na naší posudkovou 

komisi a oni potom rozhodnou o určitým stupni toho invalidního důchodu. 

V: A existují nějaké odvolání? 

R: Určitě, když ten člověk nesouhlasí, tak on, jak obdrží rozhodnutí z Český správy, třeba že 

dostal invaliditu prvního stupně, a on chce třeba dvojku nebo trojku, tak může podat námitku. 

Tu námitku může podat do třiceti dnů od obdržení toho rozhodnutí. 

V: A to se pak řeší jak dál? 

R: Příjde sem s občankou a zase s ním sepíšeme formulář, jako námitky. A pokud má ještě 

třeba nějaké jiné nebo jiný lékařský nález, tak ho k tomu doloží. 

… 


