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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
1. V čl. I se navrhuje za bod 3 vložit nový bod 4, který zní:
„4. Na konci § 24 se doplňuje věta: „Kopii výsledku posouzení zdravotního stavu okresní
správou sociálního zabezpečení nebo posudkovou komisí ministerstva předá nebo zašle krajská
pobočka Úřadu práce před vydáním rozhodnutí ve věci účastníku řízení.“
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.
2. V čl. I se navrhuje za bod 5 vložit nový bod 6, který zní:
„6.V § 34b se odstavec 5 mění a zní:
„(5) Při hodnocení závažnosti funkčního postižení pohyblivosti a orientace pro účely nároku
na průkaz osoby se zdravotním postižením se vychází z poruchy funkčních schopností
s nejvýznamnějším dopadem na schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně souboru všech
funkčních poruch, které s ním souvisejí nebo je umocňují. K ostatním poruchám funkčních
schopností, které nejsou považovány za nejvýznamnější, musí být v posouzení uveden důvod,
pro který nelze tato zdravotní postižení považovat za nejvýznamnější.“

Odůvodnění:
K bodu 4
Vzhledem k tomu, že jde o osoby zdravotně postižené, jejichž schopnost dostavit se osobně
k nahlížení do spisu a k vyjádření se k podkladům dle ustanovení § 36 odst. 3 a nahlížení
do spisu dle § 38 správního řádu je omezena, je nezbytné, aby měly možnost
se seznámit s podklady pro rozhodnutí a tím i s výsledkem zdravotního posouzení, aniž
by se musely s ohledem na své postižení dostavit osobně k rozhodujícímu orgánu. V rámci
nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu totiž není nastavena povinnost správního orgánu
zaslat účastníku řízení požadované kopie ze spisové dokumentace, aniž by se musel tedy osobně
dostavit k nahlížení do spisu, což je zpravidla pro tyto osoby těžce překonatelnou překážkou.
Obdobně je tato povinnost, tj. automaticky zaslat posudek o posouzení zdravotního stavu pro
účely dávky, stanovena okresní správě sociálního zabezpečení dle § 8 odst. 10 zákona
č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
když jde o posouzení zdravotního stavu pro účely invalidity a invalidního důchodu: „ Okresní
správa sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení předá nebo zašle občanu
do 7 dnů stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 9 věty
první; náležitosti tohoto posudku stanoví prováděcí právní předpis.“
Je tedy důvod, aby obdobná povinnost byla stanovena krajské pobočce Úřadu práce
v souvislosti s dávkami pro osoby zdravotně postižené.

K tomu, aby osoba zdravotně postižená mohla uplatnit všechna svá práva a zájmy, musí mít
k dispozici výsledek posouzení zdravotního stavu.
K bodu 6
Zdravotní stav posuzované osoby je mnohdy zatížen mnoha jednotlivými zdravotními
postiženími, která sama o sobě nemusí představovat významné zatížení, ale pokud s ním
souvisejí další postižení nebo jsou umocněna kumulací problémů, pak je nezbytné vzít v úvahu
nejen nevýznamnější onemocnění, ale také posuzovat situaci osoby v komplexnějším pojetí.
Např. při posuzování invalidity podle ustanovení § 39 odst. 5 zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů: „Za zdravotní postižení se pro účely
posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním
souvisejí.“ Vzhledem k tomu, že se zdravotní stav posuzuje komplexně, není důvod, aby tomu
tak nebylo i pro účely průkazu osob zdravotně postižených.

