
AUSTISMUS V PRÁVNÍ PRAXI

JUDr. Klára Kořínková, Ph.D.
advokátka

Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2
Tel.: 224 240 999

E-mail: korinkova@ak-korinkova.cz
www.ak-korinkova.cz

mailto:korinkova@ak-korinkova.cz
http://www.ak-korinkova.cz/


ÚVODEM

• Právo nedává hotové, konkrétní a předem 
vypracované návody. Jeho snahou je spíše 
ukázat cestu…



PRÁVNÍ RÁMEC 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  v platném 
znění

• Vyhl. č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních 
službách, v platném znění

• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, v platném znění

• Zákon č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, v platném znění

• Vyhl. č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 
z. o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, v platném znění

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

• PRŮKAZ TP, ZTP A ZTP/P

• PŘÍSPĚVEK NA PÉČI



ZÁKLADNÍ POSTUPOVÉ ČLÁNKY

• PODÁNÍ ŽÁDOSTI

- formulářová žádost 

- příslušný Úřad práce

• ODVOLÁNÍ

- do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí

• SPRÁVNÍ ŽALOBA

- do dvou měsíců od doručení rozhodnutí



PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• TP – středně těžké funkční postižení – vysoce frekvenční autismus, 
ZTP – těžké funkční postižení – středně funkční typ autismu, ZTP/P 
– zvlášť těžké funkční postižení – nízkofunkční typ autismu

• Lékařský posudek – nepodcenit obsah lékařských zpráv

• Příspěvek na péči (v závorce nad 18 let)

• a) 3 000 Kč (800 Kč), jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

• b) 6 000 Kč (4 000 Kč), jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

• c) 9 000 Kč (8 000 Kč), jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

• d) 12 000 Kč (12 000 Kč), jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
• Lékařský posudek – nepodcenit obsah lékařských zpráv



PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

• OBSTARÁNÍ POSUDKU KE ZHODNOCENÍ 
ZDRAVOTNÍHO STAVU

• Nepodcenit obsah lékařských zpráv

• Informovat komisi o stavu dítěte

• Urgovat vyřízení



ODVOLÁNÍ

• Do 15-ti dnů od doručení zamítavého 
rozhodnutí, posuzuje se stav k datu podání 
žádosti.

• Kazuistika: nezletilý, infantilní autismus, velmi 
těžká porucha aktivity a pozornosti, středně 
těžká mentální retardace, smíšená afektivní 
porucha – příspěvek II. stupně, po odvolání 
přiznán příspěvek III. stupně, průkaz ZTP, po 
odvolání průkaz ZTP/P. 



SPRÁVNÍ ŽALOBA

• Do 2 měsíců od doručení rozhodnutí.

• Posuzuje se stav v datu podání žádosti.

• Znalecký posudek.

• Podání nové žádosti, možnost vzít žalobu zpět.



ZÁVĚREM …

Roztříštěnost názorů

Nejednotná rozhodovací praxe

Větší osvěta

Nutnost propracovat systém jednotného 
postupu při posuzování zdravotního stavu 
oprávněných 



…TEDY:

• Vypracovat minimálně Metodický pokyn k 
posuzování zdravotního stavu 
oprávněných

Děkuji za pozornost


