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Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou 

v souvislosti s posuzováním invalidity u osob s myalgickou encefalomyelitidou / chronickým únavovým 

syndromem. 

  

 

Vážená paní ministryně, 

obracím se na Vás v oblasti poměrně zásadní a dlouholeté křivdy na nezanedbatelné skupině obyvatel. 

Jedná se o pacienty s myalgickou encefalomyelitidou / chronickým únavovým syndromem (dále 

ME/CFS). Dle velmi konzervativních odhadů tito lidé představují přibližně 0.5 % populace (Lim et al., 

2020), tj. v ČR hovoříme asi o 50 000 takto nemocných občanů, kterým je ze strany státní správy (včetně 

MPSV) činěna křivda. Ačkoliv se jedná o chronické onemocnění zásadním způsobem omezující 

fungování pacienta (Hvidberg et al., 2015), které je definováno v rámci nejaktuálnější verze Mezinárodní 

klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (viz kód G93.3), není toto onemocnění uvedeno v 

rámci vyhlášky č. 359 z roku 2009 sloužící pro posouzení invalidity. Posudkoví lékaři pak u pacientů s 

ME/CFS hodnotí omezení pracovní schopnosti na základě sekundárních komorbidit, například deprese, 

nikoliv však na základě samotného primárního onemocnění. 

 

 

 

V kontextu výše uvedeného mě tak zajímá: 
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1. Proč není ME/CFS uvedený v rámci vyhlášky č. 359 z roku 2009? Uvažuje MPSV o jeho doplnění? 

Pokud ano, máte pro toto doplnění nějaký časový rámec? 

  

2. Považuje MPSV za dobrou praxi hodnotit invaliditu na základě komorbidních onemocnění a 

nezaměřovat se na primární příčinu? 

  

  

  

  

S úctou 

PhDr. Olga Richterová, Ph.D. 

poslankyně a členka zdravotního výboru 

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové 
schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. 
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