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Vážená paní Králová, 
 
 na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla si Vás 
dovoluji informovat o obsahu vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí 
k posuzování invalidity pojištěnců s benigní myalgickou encefalomyelitidou 
a Ministerstva zdravotnictví k tvorbě standardu diagnostiky a léčby CFS. 
 
 Ředitel odboru posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věcí 
MUDr. Rostislav Čevela ochránci sdělil, že i když není chronický únavový syndrom 
ve vyhlášce o posuzování invalidity výslovně zakotven, bude se procentní míra 
poklesu pracovní schopnosti při něm stanovovat podle zdravotního postižení, které je 
svým funkčním dopadem nejvíce srovnatelné. U CFS pak bude třeba v každém 
jednotlivém případě určit, zda a jaké má funkční důsledky pro pracovní schopnost 
posuzovaného pojištěnce, tj. zda u něj převažuje omezení duševních, fyzických nebo 
smyslových schopností, a podle rozhodujícího omezení bude provedeno srovnání 
s duševní poruchou, neurologickým nebo imunologickým postižením funkčním 
dopadem nejvíce srovnatelným. Uvedený postup dle mínění Ministerstva práce 
a sociálních věcí postačuje pro řešení dané problematiky a není třeba jej konkrétně 
zdůrazňovat v metodice ve vztahu k pacientům trpícím CFS.  
 
 Ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví 
MUDr. Stanislava Pánová veřejného ochránce práv informovala, že Ministerstvo 
zdravotnictví vypracovalo návrh metodického návodu k diagnostickému 
a terapeutickému postupu u osob trpících chronickým únavovým syndromem. Tento 
návrh stručně a přehledně popisuje vhodný postup při diagnostice a léčbě CFS 
v podmínkách českého zdravotnictví.  
 
 Zmíněný návrh byl předložen k připomínkám odborníkům, kteří mají ve své 
péči pacienty s chronickou únavou a při léčbě aplikují komplexní - psychosomatický 
přístup. Jejich připomínky měly být zaslány Ministerstvu zdravotnictví do konce ledna 
2010. Veřejný ochránce práv proto požádal dnešního dne Ministerstvo zdravotnictví 
o vyjádření, zda již bylo na základě připomínek odborníků zpracováno konečné znění 



uvedeného návrhu a kdy lze očekávat jeho publikaci ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví.  
 
 Poté, co veřejný ochránce práv obdrží vyjádření Ministerstva zdravotnictví, 
bude Vás informovat o svém dalším postupu ve Vaší záležitosti. 
 
 S pozdravem 
 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Jiří   H r u b ý   v. r. 
pověřen vedením právního odboru 
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