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Informace 

pro rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování 

 

  

 
Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním 

postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení  

           

1.  Podání žádosti o některou dávku nebo průkaz OZP 

Žádost o přiznání některé z dávek sociálního zabezpečení podává na předepsaných 

tiskopisech oprávněná osoba, případně za oprávněnou osobu zákonný zástupce nebo jiná 

fyzická osoba na základě plné moci (dále jen „oprávněná osoba“): 

- u krajské pobočky a pobočky pro hl. m. Prahu Úřadu práce ČR (dále jen „KrP ÚP“), resp. 

kontaktního pracoviště při žádosti o příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz 

OZP; 

- u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, 

v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) při žádosti o invalidní 

důchod, status osoby zdravotně znevýhodněné (dále jen „OZZ“).  

Předepsané tiskopisy jsou k dispozici na KrP ÚP, OSSZ nebo na stránkách Integrovaného 

portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 

(www.mpsv.czhttps://portal.mpsv.cz/). Žádost o invalidní důchod sepisuje s oprávněnou 

osobou na předepsaném tiskopise OSSZ. Pro uplatnění žádosti o přiznání statusu OZZ není 

tiskopis předepsán, ale lze použít doporučený tiskopis, který je k dispozici na webu  České 

správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) (www.cssz.cz).   Místní příslušnost pro 

podání žádosti se určuje podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.  

 

2. Řízení   
Řízení o nároku OZP na dávku, průkaz OZP nebo status OZZ: 

a) vede a rozhoduje KrP ÚP, jde-li o řízení o nároku na příspěvek na péči, příspěvek na 

zvláštní pomůcku, průkaz OZP;  

b) vede a rozhoduje OSSZ, jde-li o řízení o nároku na status OZZ;   

c) zahajuje se na OSSZ, o nároku rozhoduje ČSSZ, jde-li o řízení o nároku na invalidní 

důchod.  

Proti rozhodnutí vydanému v řízení dle písmene a) a b) lze podat odvolání a proti rozhodnutí 

vydanému v řízení dle písmene c) námitky. Podrobnosti k opravným prostředkům jsou 

uvedeny v bodě 10. 

 

3. Posuzování zdravotního stavu, součinnost poskytovatele zdravotních služeb  

Pro posouzení nároku OZP na jednotlivé dávky a příspěvky sociálního zabezpečení, průkaz 

OZP a status OZZ jsou rozhodná kritéria stanovena v jednotlivých právních úpravách (např. 

zdravotní podmínky, věk posuzované osoby, sociální událost). 

Posudkovým orgánem posuzujícím zdravotní stav a jeho důsledky jsou: 

a) lékaři OSSZ, kteří posuzují zdravotní stav pro účely příspěvku na péči, příspěvku na 

zvláštní pomůcku, průkazu OZP, a to na základě vyžádání příslušnou KrP ÚP nebo pro 

účely statusu OZZ pro potřeby rozhodovací praxe OSSZ, anebo pro účely nároku na 

invalidní důchod pro potřeby ČSSZ;  

b) lékaři ČSSZ, kteří posuzují zdravotní stav pro účely námitkového řízení ve věcech 

důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení ve věci statusu OZZ; 

c) posudkové komise MPSV, které posuzují zdravotní stav pro účely:  

http://www.mpsv.cz/
http://www.cssz.cz/
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 odvolacího řízení správního ve věci příspěvku na péči, příspěvku na zvláštní 

pomůcku, průkazu OZP na základě žádosti odvolacího správního orgánu;  

 přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění na základě 

vyžádání krajského soudu.  

Stěžejním úkolem posudkového orgánu je vydávat posudky o zdravotním stavu pro účely 

rozhodování o nároku na jednotlivé dávky a příspěvky sociálního zabezpečení, průkaz OZP a 

status OZZ nebo rozhodování o opravném prostředku.  

Orgán sociálního zabezpečení (OSSZ) na základě žádosti zadavatele o posouzení (KrP ÚP) 

nebo po podání žádosti o invalidní důchod či status OZZ zahájí zjišťování zdravotního stavu 

posuzované osoby. V rámci „posudkového řízení“ zašle poskytovateli zdravotních služeb 

(praktickému lékaři pro dospělé nebo praktickému lékaři pro děti a dorost) žádost o vyšetření 

zdravotního stavu a o vydání podkladů pro posouzení zdravotního stavu. Poskytovatel 

zdravotních služeb je povinen tak učinit ve lhůtě stanovené orgánem sociálního zabezpečení; 

není-li lhůta určena, do 15 dnů ode dne obdržení žádosti.  Podklady od praktických lékařů 

jsou vyžadovány proto, že právě tito lékaři mají komplexní přehled o zdravotním stavu svého 

pacienta včetně informací o tom, u kterých specialistů je v léčení a s jakými nálezy. Zprávy 

praktických lékařů proto bývají doplněny i kopiemi nálezů od jiných odborných lékařů (např. 

z oboru psychiatrie, neurologie, očního lékařství aj.). Pokud je třeba, může si podklady k 

posouzení vyžádat posudkový orgán od lékaře specialisty přímo, např. lékařské nálezy o již 

provedených vyšetřeních posuzovaného nebo si vyžádá přímo provedení nového odborného 

lékařského nebo psychologického vyšetření. 

Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu je oprávněn bez 

souhlasu posuzované osoby nebo jejího zákonného zástupce vyžadovat od poskytovatele 

zdravotních služeb:  

- informace ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě, které jsou 

potřebné pro posouzení zdravotního stavu, 

- nahlížení do zdravotnické dokumentace, která je o posuzované osobě vedena,  

- zapůjčení zdravotnické dokumentace na nezbytně nutnou dobu v rozsahu potřebném 

pro posouzení zdravotního stavu. 

Výsledkem posudkového řízení je posudek, který je podkladem pro rozhodnutí orgánu 

sociálního zabezpečení, který si posouzení zdravotního stavu vyžádal.  

Při posouzení zdravotního stavu platí obecné principy posudkové činnosti vycházející ze 

zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Při posuzování zdravotního stavu 

posudkový orgán vždy vyhodnocuje konkrétní situaci posuzované osoby, druh, rozsah a tíži 

zdravotních postižení, průběh, vývoj a důsledky zdravotního postižení. Rozhodující je vždy 

prokázání dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a důsledků zdravotního 

postižení/zdravotních postižení vymezených v příslušných právních předpisech.  

Lékaři OSSZ (ve stanovených případech lékaři ČSSZ) aplikují monokratický systém 

posuzování, tj. posuzování jedním lékařem. Při posuzování zdravotního stavu vycházejí 

zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popř. výsledků funkčních vyšetření, nálezů dalších 

odborných lékařů (ev. klinického psychologa) a výsledků vlastního vyšetření. Pokud jsou jako 

podklad k posouzení předloženy i jiné podklady (např. zprávy školského poradenského 

zařízení, hodnocení školského zařízení nebo jiné podklady), musí být při posouzení vzaty 

v úvahu a vyhodnoceny v kontextu lékařských nálezů a jiných zjištění.  

Posuzovanou osobu lze k projednávání věci posudkovým orgánem přizvat; posuzovaná osoba 

nebo její zástupce může o takovou účast požádat. Se souhlasem posuzované osoby či na její 

žádost lze přizvat jiné fyzické osoby, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění 

důležitých okolností pro posudkový závěr.    
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V případě posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči se vychází při 

vypracování posudku také ze sociálního šetření vypracovaného KrP ÚP. 

Při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění se 

při vypracování posudku o invaliditě vychází také z  „profesního dotazníku“, který obsahuje 

informace posuzované osoby o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích 

výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od 

předchozího posouzení. Stejnopis posudku o invaliditě se posuzované osobě předá nebo zašle 

do 7 dnů od jeho vypracování. 

Posudkové komise, které zřizuje MPSV, aplikují komisionální systém posuzování 

zdravotního stavu. Posudkové komise MPSV jsou nejméně tříčlenné a skládají se z 

posudkového lékaře - v roli předsedy komise, tajemníka komise (oba jsou zaměstnanci 

MPSV) a z odborných lékařů jednotlivých klinických oborů.  Ve vztahu k posuzovaným 

osobám i poskytovatelům zdravotních služeb mají posudkové komise MPSV stejná oprávnění 

jako lékaři OSSZ nebo lékaři ČSSZ. Posudkové komise MPSV posuzují zdravotní stav pro 

účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího 

řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku lékaře OSSZ 

(výjimkou je řízení o přiznání statusu OZZ, kdy o odvolání proti nepřiznání statusu OZZ 

rozhoduje ČSSZ). Na vyžádání je zapůjčen posudkovým komisím MPSV posudkový spis 

posuzované osoby z příslušné OSSZ a zdravotnická dokumentace od poskytovatele 

zdravotních služeb v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotního stavu. Výsledkem 

posouzení zdravotního stavu je posudek.  

Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu zašle orgánu státní 

správy, který o posouzení požádal stejnopis posudku, který je jedním z podkladů k vydání 

rozhodnutí o některé z dávek sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní 

pomůcku, invalidní důchod), o statusu OZZ a průkazu OZP; v případě odvolacího řízení 

správního je posudek podkladem pro rozhodnutí o odvolání a v případě řízení o námitkách (ve 

věci invalidního důchodu) je posudek podkladem pro rozhodnutí o námitkách. V případě 

přezkumného řízení soudního zašle posudková komise MPSV stejnopis posudku o invaliditě 

příslušnému soudu.  

 

4. Specifika posuzování osob s pervazivními duševními chorobami (dále jen „PAS“) 

Diagnostikovat PAS je oprávněn pouze lékař se specializovanou způsobilostí v oboru 

psychiatrie nebo klinický psycholog, popř. se mohou na diagnostice podílet oba. Konkrétní 

postup odvisí od individuální povahy případu. Seznam klinických psychologů je uveden na 

webových stránkách Registru zdravotnických pracovníků, který je spravován Ministerstvem 

zdravotnictví (www.nconzo.cz). V případě PAS u dítěte (tj. osoby do 18 let věku) diagnostiku 

provádějí lékaři se specializací v oboru dětská psychiatrie (pedopsychiatrie) a kliničtí 

psychologové pro děti a dorost.  

Při stanovení diagnózy je často nezbytná mezioborová spolupráce psychiatra a klinického 

psychologa, popřípadě dalších lékařů specialistů (například neurologa) zejména s ohledem na 

obtížnost a složitost diferenciální diagnostiky u duševních onemocnění, popřípadě prokázání 

či vyloučení jiných duševních poruch, poruch chování, mentální retardace nebo některých 

neurologických postižení (zvláště ADHD, epilepsie, DMO) nebo jiných komorbidit.  
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Pokud je jako podklad k posouzení ve věcech sociálního zabezpečení předložena pouze 

zpráva  školského poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra nebo jiného subjektu, který nemá status poskytovatele zdravotních 

služeb, je nezbytné, aby posudkový orgán provedl objektivizaci zdravotního stavu 

předepsaným způsobem - tedy formou dožádání odborného psychiatrického vyšetření nebo 

vyšetření klinickým psychologem. Zprávy, které vydal jiný subjekt než poskytovatel 

zdravotních služeb, musí být v rámci posudkového řízení vyhodnoceny v kontextu lékařských 

zpráv a dalších zjištění učiněných v průběhu řízení posudkovým orgánem.  

Při posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků ve věcech posuzování stupně závislosti 

osoby do 18 let věku platí, že rozsah funkčních schopností se porovnává s funkčními 

schopnostmi stejně staré fyzické osoby bez zdravotního znevýhodnění (při posuzování 

v řízení o nároku na příspěvek na péči). V případě schopnosti zvládat základní životní potřeby 

se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se 

zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku.  

Specifická situace je při posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, kdy 

posudkový orgán musí vyhodnotit kromě lékařských zpráv a nálezů také skutečnosti uvedené 

v sociálním šetření, které provedla KrP ÚP. Při sociálním šetření se zjišťuje schopnost 

samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí podle metodiky vydané MPSV. 

Účelem sociálního šetření není zhodnocení funkčních důsledků zdravotního postižení a 

posouzení a stanovení stupně závislosti. Posudkový orgán vyhodnocuje informace uvedené 

v sociálním šetření v kontextu obsahu zpráv a nálezů poskytovatele zdravotních služeb, popř. 

klinických psychologů, z nichž vyplývá, zda porucha funkčních schopností 

dosahuje/nedosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké a zda posuzovaná osoba má 

nebo nemá dostatečný rozsah fyzických, duševních, mentálních nebo smyslových schopností 

k pravidelnému zvládání základních životních potřeb.  

V situaci, kdy je vysloveno pouze „podezření“ na existenci duševní poruchy nebo poruchy 

chování, potažmo PAS, kdy není přesně stanovena diagnóza poruchy, popsán její rozsah, tíže, 

projevy a funkční důsledky příslušným odborným lékařským subjektem (poskytovatelem 

zdravotních služeb), tzn., že nebyl spolehlivě zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, je nezbytné, aby si posudkový orgán vyžádal provedení příslušného odborného 

lékařského nebo psychologického vyšetření. Nutnost spolehlivého zjištění stavu věci 

správním orgánem pak může vzhledem k objednacím a čekacím dobám na odborná lékařská 

vyšetření prodloužit délku řízení ve věcech sociálního zabezpečení.   

 

5. Součinnost oprávněné osoby a orgánu posudkové služby  

Posuzovaná osoba musí s příslušným orgánem sociálního zabezpečení spolupracovat v rámci 

povinností, které jí ukládají příslušné zákony. Je povinna podrobit se vyšetření zdravotního 

stavu lékařem příslušné OSSZ, popřípadě lékařem určeným ČSSZ, podrobit se vyšetření 

zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb určeným OSSZ, případně ČSSZ nebo 

jinému odbornému vyšetření. Dále je povinna předložit lékařské nálezy, které jí byly vydány, 

sdělit a doložit další údaje a podklady (např. profesní dotazník), které jsou významné pro 

vypracování posudku nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování 

posudku, je-li k tomu posudkovým orgánem (OSSZ, ČSSZ) vyzvána, a to ve lhůtě, kterou 

OSSZ, ČSSZ určí. V případě nesplnění této povinnosti může být po předchozím písemném 

upozornění příspěvek na péči nebo průkaz OZP nepřiznán, žádost o příspěvek na zvláštní 

pomůcku zamítnuta, v řízení o uznání statusu OZZ a o nároku na invalidní důchod řízení 

přerušeno, následně pak zastaveno nebo může být rozhodnuto o odnětí nároku.  

Obdobné povinnosti jsou stanoveny pro součinnost žadatele s posudkovou komisí MPSV  

v rámci odvolacího řízení správního a přezkumného řízení soudního. 

 



5 
 

6. Lhůty pro vydání posudku  

Pro vydání posudku jsou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny lhůty. Lhůta pro vydání posudku OSSZ 

činí 45 dnů, pro vydání posudku ČSSZ v námitkovém řízení je stanovena lhůta 60 dní a pro 

vydání posudku posudkovou komisí MPSV rovněž 60 dnů. Orgán státní správy nebo soud, 

který o posouzení požádal, může stanovit lhůtu delší. Pokud OSSZ, ČSSZ nebo posudková 

komise MPSV sdělí v konkrétním případě orgánu, který o posouzení požádal, závažné 

důvody, které podání posudku ve stanovené lhůtě brání, prodlužuje se tato lhůta ze zákona o 

30 dnů (nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší). 

 

 7.    Doba platnosti posouzení (posudku) 

Lékař OSSZ, ČSSZ nebo posudková komise MPSV při vydání posudku stanoví dobu jeho 

platnosti nebo termín příští kontrolní lékařské prohlídky. Ty se určují individuálně s ohledem 

na předpokládaný vývoj zdravotního stavu posuzovaného nebo předpokládanou změnu jiných 

skutečností (například s ohledem na vyhodnocení biopsychosociálního vývoje dítěte nebo 

dosažení kvalifikace, změny kvalifikace, ukončení přípravy k pracovnímu uplatnění na trhu 

práce).   

Pokud se jedná o zdravotní postižení, jehož funkční dopad na zdravotní stav se může měnit, 

stanoví se platnost posudku/termín kontrolní prohlídky s ohledem na předpokládanou 

dynamiku vývoje zdravotního stavu a jeho funkčních důsledků. U osob mladších 18 let věku 

se doba platnosti posudku obvykle stanovuje ve stěžejních věkových vývojových milnících. U 

stavů vysoce nepříznivých, neměnných či trvalých se stanoví doba platnosti posudku trvalá.  

Orgán sociálního zabezpečení, který rozhodl o nároku OZP, vede evidenci doby platnosti 

posudků. V předstihu (zpravidla 2 měsíce před jejím uplynutím) je zahájeno řízení z moci 

úřední a vyžádáno vydání nového aktuálního posudku od OSSZ; o zahájení řízení ve věci je 

oprávněná osoba informována. V případě skončení platnosti rozhodnutí o uznání občana za 

OZZ a průkazu OZP vydaných na dobu určitou, podává novou žádost oprávněná osoba.  

Pokud má osoba, která je již poživatelem některé z dávek sociálního zabezpečení (invalidního 

důchodu, příspěvku na péči) nebo průkazu OZP, za to, že došlo ke změně jejího zdravotního 

stavu, v souvislosti se kterou jí náleží vyšší invalidní důchod, vyšší příspěvek na péči nebo 

vyšší typ průkazu OZP, musí podat žádost a v novém řízení bude rozhodnuto o jejím nároku.  

                                                                   

8.  Posudek, nesouhlas s posudkem  

Posudek OSSZ, ČSSZ nebo posudkové komise MPSV  slouží jako jeden z podkladů pro 

vydání rozhodnutí ve věci a nelze se proti němu samostatně odvolat.   

Pokud ve věci prvoinstančně rozhoduje KrP ÚP (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní 

pomůcku, průkaz OZP), účastníku řízení je dána možnost vyjádřit se písemně k podkladům 

pro rozhodnutí před jeho vydáním, o čemž ho před vydáním rozhodnutí KrP ÚP vyrozumí. 

V případě nesouhlasu s posudkem může žadatel na KrP ÚP podat vyjádření, případně doložit 

lékařské nálezy, které KrP ÚP může po jejich vyhodnocení zaslat příslušné OSSZ 

ke zhodnocení a vyjádření. Pokud vyjádření nebo předložené lékařské nálezy přinášejí nové 

posudkově významné skutečnosti oproti již vydanému posudku, doplní lékař OSSZ původní 

posudek nebo vypracuje nový posudek.  

Případný nesouhlas s posudkem OSSZ o invaliditě nebo o neuznání statusu OZZ nelze 

uplatnit samostatně, ale až proti rozhodnutí vydanému na podkladě předmětného posudku. 

Obdobný postup jako v případech, kdy ve věci prvoinstančně rozhoduje KrP ÚP, lze zvolit 

v případě nesouhlasu s posudkem posudkové komise MPSV vydaným pro účely  odvolacího 

řízení správního vedeného MPSV.  Před vydáním rozhodnutí o odvolání je účastník řízení 

vyrozuměn ve věci příslušným oddělením odvolání a správní agendy MPSV.   
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V případě přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění je nutno event. 

připomínky a výhrady k posudku posudkové komise MPSV uplatnit u příslušného soudu.   

Účastník řízení musí vyčkat rozhodnutí KrP ÚP, OSSZ nebo ČSSZ ve věci nároku (přiznání, 

změny, zamítnutí) a přetrvávající nesouhlas s posudkem namítnout v rámci opravného 

prostředku (podrobnosti viz bod 10.).  

 

9.  Lhůty pro vyřízení žádosti o dávku OZP 

Pro vyřízení žádosti (vydání rozhodnutí) ve věci předmětného řízení (příspěvek na péči, 

příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP) je stanovená lhůta zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jde o obecnou 30 denní lhůtu, která může být 

prodloužena o dalších 30 dnů, jedná-li se o zvlášť složitý případ.  Po dobu přerušení řízení ve 

věci z důvodu posuzování zdravotního stavu lhůta k  vydání rozhodnutí neběží.  Rozhodnutí o 

přiznání dávky důchodového pojištění je orgán sociálního zabezpečení (ČSSZ) povinen dle § 

85a  zákona č. 582/1991 Sb., vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení ve věci, 

s tím, že tato lhůta se v souladu s ustanovením § 107a téhož zákona prodlužuje mj. o dobu, po 

kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo 

fyzických osob (včetně zdravotnických zařízení).    

 

10.  Opravné prostředky  

V případě nesouhlasu s rozhodnutím příslušného orgánu sociálního zabezpečení, které bylo 

vydáno na podkladě posudku OSSZ, lze podat opravný prostředek. 

- Proti rozhodnutí KrP ÚP ve věci příspěvku na péči, průkazu OZP nebo příspěvku na zvláštní 

pomůcku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu, 

který rozhodnutí vydal (KrP ÚP). O napadeném rozhodnutí rozhoduje MPSV. Proti 

rozhodnutí MPSV se nelze dále odvolat.  

- Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve věcech důchodového pojištění 

lze písemně podat opravný prostředek - námitky, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení 

účastníkovi řízení. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí 

vydal; byla-li tímto orgánem ČSSZ, lze námitky podat též u kterékoliv OSSZ. O námitkách 

rozhoduje ČSSZ. Pokud námitky směřují proti posudku OSSZ, pořizuje se nový posudek 

lékaře ČSSZ o zdravotním stavu, pracovní schopnosti a invaliditě. Na řízení o námitkách se 

nemohou podílet osoby, které se již účastnily řízení o vydání napadeného rozhodnutí.  

- Proti rozhodnutí OSSZ ve věci statusu OZZ lze podat odvolání do 15 dnů od doručení 

rozhodnutí k OSSZ, která ve věci rozhodla. O napadeném rozhodnutí rozhoduje ČSSZ na 

základě nového posudku lékaře ČSSZ. 

Až po skončení odvolacího řízení správního anebo - jde-li o věci důchodového pojištění - až 

po skončení řízení o námitkách je možné podat ve věci správní žalobu k místně příslušnému 

krajskému soudu ve lhůtě do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí. Podání žaloby není 

zpoplatněno a není třeba mít právního zástupce. Pro účely přezkumného řízení soudního ve 

věcech důchodového pojištění posudek vypracovává posudková komise MPSV.  

Za stanovených podmínek přichází v úvahu také možnost použití mimořádných postupů podle 

správního řádu (obnova řízení, přezkumné řízení).  

 

11. Právní předpisy, které se vztahují k informacím uvedeným v bodech 1. až 10.  

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; 

 Vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity; 

 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 

změně souvisejících zákonů; 
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 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 

dávek OZP; 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;  

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách; 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých   

zákonů; 

ve zněních pozdějších předpisů. 

 

12.  Důležitá upozornění 

 Materiál obsahuje informace o řízení a posuzování zdravotního stavu ve věcech 

sociálního zabezpečení. Úplné informace lze nalézt v příslušných právních předpisech. 

Případné dotazy ke konkrétní situaci je možno řešit na kontaktním pracovišti KrP ÚP, 

OSSZ, ČSSZ, případně  MPSV. 

 Formuláře žádostí o jednotlivé dávky OZP a průkaz OZP lze nalézt na kontaktních 

pracovištích poboček ÚP ČR, OSSZ, ČSSZ nebo na stránkách Integrovaného portálu 

MPSV (www.mpsv.czhttps://portal.mpsv.cz/) nebo ČSSZ (www.cssz.cz).  

 Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věci je možno podat opravný 

prostředek, pozornost je třeba věnovat informacím uvedeným v poučení rozhodnutí ve 

věci.   

 V případě pochybností (např. o dalším postupu, o dostatečnosti podkladové 

dokumentace aj.) a potřeby vysvětlení některých skutečností z průběhu řízení lze podle 

stadia řízení ve věci komunikovat s příslušným orgánem sociálního zabezpečení nebo 

soudem, který vede řízení ve věci nebo posuzuje zdravotní stav oprávněné osoby: KrP 

ÚP, OSSZ, ČSSZ, MPSV, soudem, popř. poskytovateli zdravotních služeb, kteří 

vydávají podkladové lékařské nálezy aj.  

 Odborné lékařské nálezy, které má oprávněná osoba u sebe, je třeba předložit včas, 

aby mohly být při vydání posudku zohledněny.  
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