Resumé
Právní úprava invalidity a invalidních důchodů v ČR
Cílem mé diplomové práce je analyzovat právní úpravu invalidních důchodů
v České republice a jejich podmínky pro získání nároku, přičemž je následně srovnat se
situací ve vybraných státech Evropské unie. Toto konkrétní téma jsem si vybrala z toho
důvodu, že úprava hmotného zabezpečení invalidních osob je nezbytnou součástí
legislativy všech vyspělých států.
Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol, z nichž každá se dělí na několik
podkapitol. První kapitola charakterizuje důchodové pojištění a principy, jimiž se řídí.
Jsou zde vysvětleny základní rysy důchodového pojištění, jako osobní rozsah, doba
pojištění a financování. V této kapitole jsou také vyjmenovány dávky vyplácené
ze systému důchodového pojištění.
Druhá kapitola nastiňuje vývoj hmotného zabezpečení invalidních osob v průběhu
předchozích staletí. Zaměřuje se na odpovědnost za práce neschopné osoby, která byla
postupně přenesena z církve na obec a později na stát.
Následující kapitola definuje termín invalidity a poukazuje na různé pohledy
na její koncepci. Tato kapitola také obsahuje mezinárodní definici vytvořenou
Mezinárodní zdravotnickou organizací.
Kapitola čtvrtá se věnuje relevantní české legislativě. Pro nárok na invalidní
důchod je nutné splnit několik podmínek. Tyto podmínky jsou v kapitole podrobně
rozebrány. Nezbytnou součástí je také stanovení způsobu výpočtu důchodu.
Pátá kapitola je zaměřena na posuzování zdravotního stavu odbornými lékaři.
Po vyšetření vytvoří lékař posudek, na základě zdravotního stavu žadatele o důchod.
Tento posudek je zásadní součástí řízení.
Následující kapitola se zabývá organizací důchodového pojištění a vysvětluje
proces přiznávání důchodů. Proces se skládá z několika částí, jako zahájení, důkazní
řízení, rozhodnutí a případné opravné prostředky.
Poslední kapitola má nastínit právní úpravu důchodového systému se zaměřením
na invalidní důchody v jiných vybraných státech Evropské unie. Mezi vybranými státy
jsou Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Litva a Estonsko.
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Závěr shrnuje předchozí kapitoly a porovnává právní úpravy obsažené
v diplomové práci. Jsou zde také zpracována statistická data vyplývající z grafů
obsažených v přílohách.
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