
Řízení o dávkách pro osoby 
se zdravotním postižením

103.02.2021



203.02.2021

Jak probíhá řízení ve věci přiznání
 průkazu osoby se zdravotním postižením 
 příspěvku na mobilitu 
 příspěvku na zvláštní pomůcky 
 příspěvku na péči 

Kde mohu o dávky požádat? 
 Úřad práce České republiky (dále také „úřad práce“) přijímá žádosti, 

poskytuje základní poradenství a vede celé řízení. 



303.02.2021

Jak dlouho by mělo řízení trvat a jak se můžete bránit, 
pokud úřady lhůty překročí. 
 Kde mohu o dávky požádat? 
Úřad práce České republiky (dále také „úřad práce“) přijímá žádosti, poskytuje 
základní poradenství a vede celé řízení. 

 Jak mám o dávku požádat? Stačí, když na úřad práce napíši vlastnoruční 
žádost? 

O dávku musíte požádat na předepsaném formuláři. Formuláře dostanete na 
kontaktních pracovištích úřadu práce nebo si je můžete stáhnout na stránkách 
Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“) 
https://portal.mpsv.cz/forms



403.02.2021

Jak řízení probíhá? 
 Posudkový lékař hodnotí zdravotní stav z dokumentace, kterou mu 

poskytuje praktický lékař. Zjistěte si, zda má Váš praktický lékař k dispozici 
veškeré důležité zprávy od Vašich odborných lékařů. 

 Lékařské zprávy, které nejsou v dokumentaci praktického lékaře, zašlete 
sami úřadu práce nebo přímo lékařské posudkové službě. 

 Vyplníte formulář. 



503.02.2021



603.02.2021



703.02.2021



803.02.2021

Nesouhlasím ani s rozhodnutím o odvolání, co mám dělat? 
Máte 3 možnosti, všechny „osvobozené“ od poplatků: 
 správní žaloba ke krajskému soudu
Žalobu podejte ke krajskému soudu místně příslušnému podle Vašeho bydliště, 
a to do 2 měsíců ode dne, kdy jste obdrželi rozhodnutí o odvolání; 
 podnět ombudsmanovi 
Ombudsman nemůže posoudit medicínskou stránku věci ani rozhodnutí zrušit 
nebo změnit. Zjistí-li pochybení, žádá ministra/ministryni práce a sociálních 
věcí o zahájení přezkumného řízení. 
 podnět ministrovi/ministryni práce a sociálních věcí k zahájení 

přezkumného řízení 
Podnět můžete podat i sami. Je vhodné ho podat s dostatečným předstihem 
před uplynutím 1 roku ode dne právní moci rozhodnutí. Pozor! 
Ministr/ministryně nemá povinnost zahájit přezkumné řízení.



Děkuji za pozornost. 
Milena Sedláčková
sociální pracovnice

telefon: 542 212 657
mobil: 733 754 233
e-mail: sedlackovastpbrno@gmail.com
www.stp-brno.cz
www.facebook.com/stpbrno
Materiál leták Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením 
Kancelář veřejného ochránce práv, květen 2019 Údolní 39, 602 00 Brno, 
www.ochrance.cz
Zdroj: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rizeni-o-
davkach-pro-osoby-s-postizenim.pdf
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