
   

Část materiálu: IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Návrh vyhlášky o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra 17. března 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 8. dubna 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Za zásadní problém považujeme skutečnost, že předmětná vyhláška 
nebyla konzultována s odbornými lékařskými společnostmi. V rámci 
novelizace zákoníku práce je připravováno nařízení vlády, kterým se 
stanoví výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, 
způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při 
vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu 
k posuzované činnosti. Toto nařízení je v gesci Ministerstva 
zdravotnictví, které hodnoty bodů jednotlivých zdravotních stavů 
s odbornými lékařskými společnostmi konzultovalo. Vzhledem 
k tomu, že hodnoty bodů jsou v nařízení a ve vyhlášce jiné a samotný 
postup při posuzování ztížení společenského uplatnění podle 
navrhované vyhlášky je úplně jiný než ve zmíněném nařízení vlády, 
může tato skutečnost být problematická nejen při samotném stanovení 
hodnoty bodů lékařem, ale i v konečném finančním ohodnocení 
daného stavu. Domníváme se, že určité zdravotní postižení by mělo 
být odškodněno stejně (alespoň přibližně), ať by se již postupovalo dle 
vyhlášky Ministerstva vnitra či uvedeného nařízení vlády, aby 
nedocházelo k diskriminaci osob na základě jejich 
zaměstnání/služebního poměru.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Obecně 
Návrh vyhlášky se podle ustanovení § 104 odst. 2 zákona          
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů, sice nevydává v dohodě s MZ, ale 

Akceptováno 
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s ohledem na upravovanou problematiku měl být podle našeho názoru 
již od samého počátku připravován na základě konzultací s MZ. 
Proto požadujeme návrh vyhlášky upravit v úzké spolupráci s MZ.  

 
Odůvodnění:  
Tak jako MV připravuje návrh vyhlášky s přílohami podle zmocnění 
zákona č. 361/2003 Sb., tak MPSV a MZ ve vzájemné spolupráci 
připravují na základě zmocnění podle zákoníku práce návrh nařízení 
vlády, které má řešit odškodňování bolesti a ztížení společenského 
uplatnění vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání. Tento návrh vychází jak z původní vyhlášky č. 440/2001 
Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
vyhlášky č. 50/2003 Sb., tak ze zásad uvedených v OZ, z Metodiky 
Nejvyššího soudu a z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 
disability a zdraví (MKF).  
Návrh vyhlášky MV a návrh nařízení vlády se liší jak ve znění 
ustanovení, tak zejména v přílohách.  
Podle našeho názoru je třeba postupovat tak, aby došlo ke  sjednocení 
předkládaných návrhů, a to zejména příloh (v bodovém ohodnocení 
jednotlivých škod na zdraví a stanovení výše bodového ohodnocení). 
Zásadní připomínka 
K přílohám návrhu vyhlášky 
Nesouhlasíme s obsahem příloh č. 1 až 4, které uvádějí sazby 
bodového hodnocení za bolest u úrazů a nemocí z povolání a sazby 
bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí 
z povolání.  
 
Odůvodnění: 
Jak již bylo výše zmíněno, MZ ve spolupráci s MPSV připravuje na 
základě zmocnění uvedeného v novele zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která je v současné době 
projednávána v PSP (sněmovní tisk č. 376), nařízení vlády, kterým se 
stanoví výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění 
způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsob 

Akceptováno 
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určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při 
vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu 
k posuzované činnosti.  
Na návrhu uvedeného nařízení vlády (MZ ho nyní rozeslalo do tzv. 
vnitřního připomínkového řízení) MZ spolupracovalo s odbornými 
lékařskými společnostmi a na základě konzultací byly do příloh č. 1 až 
3 promítnuty aktuální změny, které vyplynuly z praxe a posledních 
změn provedených v souvisejících právních předpisech (např. ze dvou 
novel nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam 
nemocí z povolání v roce 2011 a 2014). Na základě požadavku LRV 
vysloveného při projednávání návrhu zákona, který se mění zákoník 
práce, aby byl zachován zásadně stejný standard náhrady újmy 
v pracovněprávních a občanskoprávních vztazích ve shodných 
situacích, byla zcela odlišným způsobem navržena příloha č. 3, která 
stanoví jednotně počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského 
uplatnění pro pracovní úrazy i nemoci z povolání a která vychází 
z principů hodnocení podle MKF, obdobně jako je to řešeno v 
Metodice Nejvyššího soudu. Při stanovení bodového ohodnocení 
bolesti u pracovních úrazů MZ spolupracovalo se specialistou, který se 
podílel i na přípravě Metodiky Nejvyššího soudu, a na základě jeho 
doporučení byly odstraněny i některé nedostatky, které jsou v současné 
době v Metodice obsaženy.   
Podle našeho názoru je nepřijatelné, aby při srovnatelných újmách na 
zdraví byla stanovena pro příslušníky bezpečnostních sborů odlišná 
právní úprava bez zohlednění výše uvedeného. Rovněž není žádoucí, 
aby v případě stanovení náhrady škody za bolest způsobenou nemocí 
z povolání byla rozdílná právní úprava u zaměstnanců a příslušníků 
bezpečnostních sborů, zejména když posudek bude vydávat u obou 
kategorií poškozených poskytovatel pracovnělékařských služeb, 
kterému udělilo MZ povolení k uznávání nemocí z povolání. 
 
Pokud bude vydána vyhláška v navržené podobě, budou vedle sebe 
existovat 3 odlišné materiály, podle kterých se budou posuzující lékaři 
řídit při stanovení bodového ohodnocení bolesti a ztížení 
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společenského uplatnění způsobeného úrazem nebo nemocí 
z povolání, a to bude v praxi působit značné problémy a ze strany 
posuzujících lékařů bude tento postup terčem oprávněné kritiky. 
Je nutné zejména obsah příloh obou navrhovaných právních předpisů 
sjednotit.  
Nabízíme součinnost při úpravách příloh návrhu vyhlášky a pro 
informaci přikládáme pracovní znění návrhu nařízení vlády, který, jak 
je výše uvedeno, byl připraven ve spolupráci s odbornými lékařskými 
společnostmi a dalšími odborníky v dotčené oblasti, a který je, jak je 
rovněž zmíněno výše, právě v tzv. vnitřním připomínkovém řízení. 
Zásadní připomínka 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 6 odst. 2 
Celkový součet bodového hodnocení by měl být dle našeho názoru 
navázán zejména na funkční ztrátu, nikoli pouze na ztrátu 
anatomickou. Ztráta nohy by tak například měla být posuzována 
z hlediska ztráty funkčnosti pohybového aparátu, resp. dalších 
funkčních soustav, nežli z hlediska fyzické ztráty části těla. 
 
Na základě výše uvedeného požadujeme za slova „téhož orgánu nebo“ 
vložit slovo „anatomické“, zrušit slova „anatomickou nebo“ za slovy 
„ohodnocení za“ a za slova „orgánu nebo“ vložit slovo „anatomické“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 8 odst. 2 písm. a) 
Podle § 28 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o 
zdravotních službách“) přísluší pacientům mimo jiné obecné právo 
volby poskytovatele zdravotních služeb, pokud citovaný zákon nebo 
jiný právní předpis nestanoví jinak. Není zřejmý důvod, pro který by 
poškození měli být v tomto ohledu na svém obecném právu kráceni.  
 
Navíc je třeba upozornit na možný střet zájmů poskytovatelů 
pracovnělékařských služeb, kteří jsou buď přímo zaměstnanci 
bezpečnostních sborů (například Vězeňská služba ČR), anebo jsou 
v přímém smluvním vztahu, tj. v ekonomické závislosti. 

Akceptováno 
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Dále je třeba mít na zřeteli, že bodové hodnocení je v praxi velice 
často prováděno po skončení služebního poměru, mnohdy i v jiné části 
republiky, tedy v době, kdy působnost poskytovatele 
pracovnělékařských služeb již nelze ani věcně dovozovat. 
 
Na základě výše uvedeného požadujeme nahradit slova 
„pracovnělékařských služeb bezpečnostního sboru“ slovy „registrující 
poskytovatel zdravotních služeb a nemá-li posuzovaná osoba 
registrujícího poskytovatele jiný poskytovatel zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 8 odst. 3 písm. b) 
Na základě níže uvedeného požadujeme zrušit poslední dvě věty 
ustanovení. 
Prvá rušená věta zavádí do procesu bodového hodnocení zmatečnost. 
Lékařské posudky vydávané k dalšímu ztížení společenského uplatnění 
jsou zcela nezávislé na prvém posudku,  
tj. hodnotí kompletní ztížení společenského uplatnění včetně nového 
ztížení podle aktuálně zjištěného zdravotního stavu. Nový posudek 
tedy nepředstavuje doplnění posudku předchozího. Vzájemné 
porovnání obou posudků je pak významné právě pro určení konkrétní 
výše odškodnění, která odpovídá rozdílů stanovených počtů bodů. 
 
Druhá věta pak představuje duplicitní ustanovení k § 5 návrhu 
vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 K § 8 odst. 7 
Jedná se o duplicitu k ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Ustanovení § 8 odst. 6 návrhu vyhlášky stanoví, že při 
nakládání s lékařským posudkem se použije zákon o specifických 
zdravotních službách.  
 

Akceptováno 
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S ohledem na výše uvedené požadujeme zrušit navrhované ustanovení 
§ 8 odst. 7. 
Tato připomínka je zásadní. 

Odbor 
kompatibility 

K § 7 odst. 3: 

Domníváme se, že možnost ředitele bezpečnostního sboru zvýšit 
navrhované odškodnění až na dvojnásobek oproti bodovému 
ohodnocení uvedenému v lékařském posudku popírá smysl 
předkládané vyhlášky, tj. zajištění právní jistoty příslušníků 
bezpečnostních sborů na určení výše náhrady za bolest a ztížení 
společenského uplatnění vždy v souladu se zásadou rovného 
zacházení. Předkladatelem deklarovaná možnost přezkoumání 
pravomocných rozhodnutí soudem podle § 196 zákona č. 361/2003 Sb. 
se vztahuje pouze na účastníka řízení, tzn. takovou žalobu nebude 
moci podávat příslušník, o kterém nebylo vůbec rozhodováno, ačkoliv 
se cítí v analogické situaci, při které byla kolegovi náhrada na základě 
tohoto ustanovení zvýšena. Domníváme se, že zůstává-li újma stejná, 
měla by být tedy vždy analogicky odškodňována. Mění-li se vnější 
podmínky případu, může je nadřízený příslušníka zohlednit jinými 
instrumenty (zvláštní odměna za akci, při které utrpěl příslušník úraz; 
výsluha apod.). 

Původní úprava vyhlášky č. 440/2001 Sb. v § 7 odst. 3 nebyla v tomto 
ohledu takto nedostatečně transparentní. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 
V Praze dne 17. srpna 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Jaroslav Rataj       Podpis: …………………………… 
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