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Soudní řízení jsem prohrála. V červenci 2013 bylo vyvoláno nové posudkové řízení, 

přesněji pokračování v minulosti přerušeného řízení. Novou žádost o přezkoumání 

invalidity jsem po skončení soudů tedy nepodala já, ale řízení vyvolala příslušná správa 

sociálního zabezpečení a opět mi byl přiznán pouze II. stupeň invalidity. Proti rozhodnutí 
ČSSZ jsem podala prostřednictvím právního zástupce námitku.  

V únoru 2014 byly naše námitky plně uznány. ČSSZ vydala rozhodnutí o 

invaliditě III. stupně se závěrem: 

 "posuzovaná byla opakovaně posudkově podhodnocována, zlepšení  je 
prakticky vyloučeno, stav bude progredovat."  

Plná invalidita mi byla přiznána zpětně. Tím se skončila pro mě hrozná situace sociálního 

vyloučení, kdy bych v budoucnu nesplňovala podmínky potřebné doby sociálního 

pojištění, což by v konečném důsledku mj. vylučovalo přiznání invalidity III. st. 

v případných dalších řízeních.  

V mém případě 10 let selhávaly všechny zákonné možnosti o přiznání invalidity stupně 

odpovídajícího mému postižení. Přišla jsem o část života, který jsem mohla strávit jinak, 

než neustálým přetěžováním kvůli boji o holé přežití, abych neskončila na ulici, jako 

mnozí přede mnou. Nebýt této šílené situace, mohla jsem v rámci možností pečovat o 

svůj zdravotní stav tak, abych co nejvíce oddálila progresi tohoto nevyléčitelného 

onemocnění. Nyní jsem upoutaná na lůžku. Okno je pro mě velmi smutným kontaktem 

se světem. Slyším tepající život v ulicích, pod okny procházející se rodiny s dětmi a vím, 

že nic z toho už nikdy nebude pro mě. Kdyby to celé netrvalo tak dlouho, určitě bych teď 

měla pocit zadostiučinění. Takhle cítím hlavně smutek. Deset let absolutního vypětí je 

příliš vysoká cena. Ale samozřejmě jsem ráda i za to, že nebudu umírat někde venku na 
ulici jako opuštěná toulavá kočka.  

Hodně lidí se zajímá, čemu přisuzuji ten zázrak, že úřad nakonec po tolika letech 

marného dokazování najednou uznal má práva a námitce vyhověl. Domnívám se, že podíl 

může mít i změna politické situace v naší zemi, kdy se stát po změně vlády snaží 

napravit aspoň ty nejokatější případy bezpráví těžce zdravotně postižených lidí. A 
samozřejmě, i když se to zdá beznadějné, tak je důležité se nevzdávat.  
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Předcházející události v případu Nikol čtěte na odkaze: http://www.me-cfs.cz/nikol.pdf 
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