
Návrh 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne………………… 

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. 

 

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

§ 1 

Základní ustanovení 

Tímto nařízením se stanoví výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a určování výše této náhrady v jednotlivých případech 
a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti. 

§ 2 

Bolest a ztížení společenského uplatnění 

(1) Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání včetně stresu, nepohodlí, obtíží a psychických symptomů obvykle 
doprovázejících poškození zdraví. 

(2) Ztížením společenského uplatnění se rozumí nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním 
úrazem  nebo nemocí z povolání a jeho následků, obtíží a psychosociálních dopadů, které jsou 
trvalého rázu, na společenské uplatnění, zejména na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích 
a sociálních potřeb. 

(3) Poškozený na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání má ztížené společenské 
uplatnění v oblasti:  

a) životních potřeb, pokud není schopen provádět běžné životní úkony a úkoly spojené s péčí                       
o vlastní osobu, soběstačností  a  životem v domácnosti,  

b) pracovních potřeb, pokud není schopen pokračovat v přípravě pro pracovní uplatnění, využívat 
získanou kvalifikaci, vykonávat dosavadní povolání nebo dosavadní zaměstnání, 

c)  vzdělávacích potřeb, pokud není schopen pokračovat ve studiu nebo udržovat, prohlubovat nebo 
zvyšovat  si kvalifikaci, 

d) sociálních potřeb, pokud není schopen udržovat rodinné a sociální vazby, realizovat volnočasové 
aktivity (kulturní, sportovní, rekreační) nebo být zapojen ve společenských a občanských oblastech 
života (komunální, politický či duchovní život), 

a to v rozsahu, intenzitě a kvalitě, jako před vznikem poškození zdraví pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání, anebo v rozsahu, který je obvyklý v jeho věku a sociálním postavení.  

(4) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech podle kódů a položek 
jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem  nebo nemocí z povolání uvedených v přílohách č. 1 
až 4 tohoto nařízení.   
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(5) Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění v jednotlivých případech  se 
stanoví v lékařském posudku. 

§ 3 

Výše náhrady 

(1) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč.  
 

(2)  Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že výsledné bodové 
ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu v korunách 
českých.  

§ 4 

Bodové ohodnocení pro určení výše náhrady 

(1)  Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobené pracovním 
úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, pro nemoci z povolání jsou uvedeny v příloze č. 3 
tohoto nařízení. 

(2) Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivé trvalé následky 
poškození zdraví způsobené pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení, pro 
nemoci z povolání v příloze č. 4 tohoto nařízení.  

(3) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze 
č. 1 až 4 tohoto nařízení, se bodové ohodnocení stanoví podle počtu bodů takového poškození zdraví, 
které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest a ztížení společenského uplatnění nejvíce 
srovnatelné. 

 (4) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví bodové 
ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění stanovené pro jednotlivá poškození zdraví se 
sčítají.  

 (5) Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění stanovená pro jednotlivá 
poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se sníží, pokud bolest a  ztížení 
společenského uplatnění bylo způsobeno již předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími 
s poškozením zdraví z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání, a to o 10%, pokud předchozí 
změny byly lehkého stupně, o 20%, pokud předchozí změny byly závažnějšího (středního) stupně, a o 
30%, pokud předchozí změny byly těžšího stupně.   

§ 5 

Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest 

(1)  Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Stanovení 
bodového ohodnocení bolesti musí být přiměřené povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání, průběhu a náročnosti způsobu léčení a odstraňování následků 
poškození zdraví včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání. 

 
(2)  Pokud je bodové ohodnocení bolesti u poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání stanoveno rozmezím počtu bodů, stanoví se se zřetelem k rozsahu a tíži poškození zdraví, 
průběhu a náročnosti způsobu léčení. 
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(3)  Jedná-li se o několikanásobné poškození zdraví na témže orgánu, části těla nebo systému, 

nesmí bodové ohodnocení bolesti převýšit počet bodů za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu, 
části těla nebo systému.  

 
(4)  Bodové ohodnocení bolesti u  úplné zlomeniny se hodnotí plným počtem bodů, u neúplné 

zlomeniny se hodnotí polovičním počtem bodů. 
 

(5)  Bodové ohodnocení bolesti z důvodu operace u zlomenin kostí nebo u jiných systémů 
organizmu se hodnotí v rozmezí ohodnocení poškození zdraví stanovené pro toto poranění podle 
závažnosti a charakteru provedeného výkonu. 

 
§ 6 

Způsob bodového ohodnocení bolesti ve zvláštních případech 

(1) Bodové ohodnocení bolesti stanovené pro jednotlivá poškození zdraví pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání se zvýší, jestliže v přímé a příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo: 

a) ke komplikacím, a to s ohledem na rozsah a intenzitu procesu, tak, že při lehkých komplikacích se 
zvýší maximálně o 10%, při středně těžkých komplikacích maximálně o 30%, při těžkých 
komplikacích maximálně o 50%  bodového ohodnocení příslušného  nebo funkčně srovnatelného 
poškození zdraví, u něhož ke komplikacím došlo; komplikacemi se rozumí infekce rány, zánět 
žil, trombóza, embolie, zánět plic, proleženina nebo potrat a jiné, 

b) k  náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí například dlouhodobá umělá plicní ventilace, 
dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy, transplantace, založení stomie; v tomto 
případě se bodové hodnocení zvýší, a to nejvýše o 50% bodového ohodnocení odpovídajícího 
funkčně srovnatelnému poškození zdraví. 

(2) Jestliže náročný způsob léčení byl v příčinné souvislosti s léčením  komplikace, provede se 
zvýšení bodového ohodnocení jen jedenkrát, a to podle položky s vyšším bodovým ohodnocením.  

§ 7 

Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění   
pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění 

 

(1) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění lze provést zpravidla až po jednom roce 
poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde 
o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalšími léčebnými nebo rehabilitačními 
opatřeními a prostředky nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu nebo adaptaci na 
zdravotní postižení. Stanovení bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění musí být 
přiměřené povaze, rozsahu a tíži dlouhodobého nebo trvalého poškození zdraví, anatomickým 
a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích 
a sociálních potřeb zaměstnance, s přihlédnutím k věku zaměstnance v době vzniku poškození zdraví. 

 (2) Jedná-li se o dlouhodobé nebo trvalé poškození zdraví s více následky na témže orgánu, části 
těla nebo systému, nesmí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění převýšit počet bodů za 
anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu, části těla nebo systému. 

(3) Pokud je ztížení společenského uplatnění z důvodu trvalého poškození zdraví pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání stanoveno rozmezím počtu bodů, bodové ohodnocení se stanoví se 
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zřetelem k rozsahu a tíži poškození zdraví a dopadu poškození zdraví na uspokojování životních, 
pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného. 

(4) Pokud poškození zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vedlo ke 
zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení podle příloh č. 2 a 4 tohoto nařízení, a to  
nejvýše o 50  % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky poškození zdraví se 
rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo 
znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané 
uplatnění v životě.  

(5) Pokud bylo poškozenému již přiznáno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo  
zhoršení trvalých následků poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a tím 
i zhoršení ztížení společenského uplatnění, bodové ohodnocení se stanoví nově, a to na základě 
aktuálního a komplexního zhodnocení jednotlivých dlouhodobých nebo trvalých  poškození zdraví 
podmiňujících ztížení společenského uplatnění.  

(6) Pokud byla poškozenému již poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění,  
náhrada za zhoršení ztížení společenského uplatnění se stanoví ve výši  rozdílu mezi nově stanoveným 
bodovým ohodnocením podle § 7 odst. 5 a předchozím bodovým ohodnocením ztížení společenského 
uplatnění  násobeným  hodnotou  jednoho bodu. 

§ 8 

Náležitosti lékařského posudku a postup při jeho vydávání 

(1)  Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění vypracuje posuzující lékař 
poskytovatele oprávněného k vydání lékařského posudku podle jiného právního předpisu1;  přitom 
vychází z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení 
poškození zdraví a jeho následků, popřípadě z údajů ošetřujícího praktického lékaře o zdravotním 
stavu poškozeného, event. z návrhu bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění dříve 
stanoveného.  

(2) Lékařský posudek k ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí 
podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci2 obsahuje: 

a) výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, poškození zdraví a jeho následcích, z nichž 
příslušný lékař vycházel při posouzení a stanovení bodového ohodnocení, 

b) popis poškození zdraví, průběhu a způsobu léčení, operací, léčebných postupů, náročnosti 
odstraňování následků poškození zdraví včetně vzniklých komplikací, 

c) údaje o předchozích zdravotních postiženích, pokud jsou významná pro stanovení bodového 
ohodnocení, 

d) kódy a položky příslušné přílohy tohoto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení 
jednotlivých poškození zdraví provedeno, 

e) odůvodnění postupů, kterými lékař dospěl k výslednému bodovému ohodnocení, 

f) v případě ztížení společenského uplatnění vymezení, v čem spočívá dopad trvalého poškození 
zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na uspokojování životních, pracovních, 
vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného, 

                                                           

1 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
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g) výsledné bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, 

(3) Lékařský posudek se předává způsobem uvedeným v jiném právním předpisu1. 

§ 9 

Přechodné ustanovení 

   Vznikla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění přede dnem nabytí účinností tohoto 
nařízení a nebyla-li do doby nabytí jeho účinnosti poskytnuta náhrada,  postupuje se při jejich 
ohodnocení podle tohoto nařízení. 

§ 10 

Účinnost 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem ………. 2015. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RTFL5C3)


	Návrh
	NAŘÍZENÍ VLÁDY
	ze dne…………………
	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.

	Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
	§ 1
	Základní ustanovení
	Tímto nařízením se stanoví výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a určování výše této náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitos...
	§ 2
	Bolest a ztížení společenského uplatnění
	(1) Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání včetně stresu, nepohodlí, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví.
	(2) Ztížením společenského uplatnění se rozumí nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem  nebo nemocí z povolání a jeho následků, obtíží a psychosociálních dopadů, které jsou trvalého rázu, na společenské uplatnění, zejména na uspokojování živ...
	(3) Poškozený na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání má ztížené společenské uplatnění v oblasti:
	a) životních potřeb, pokud není schopen provádět běžné životní úkony a úkoly spojené s péčí                       o vlastní osobu, soběstačností  a  životem v domácnosti,
	b) pracovních potřeb, pokud není schopen pokračovat v přípravě pro pracovní uplatnění, využívat získanou kvalifikaci, vykonávat dosavadní povolání nebo dosavadní zaměstnání,
	c)  vzdělávacích potřeb, pokud není schopen pokračovat ve studiu nebo udržovat, prohlubovat nebo zvyšovat  si kvalifikaci,
	d) sociálních potřeb, pokud není schopen udržovat rodinné a sociální vazby, realizovat volnočasové aktivity (kulturní, sportovní, rekreační) nebo být zapojen ve společenských a občanských oblastech života (komunální, politický či duchovní život),
	a to v rozsahu, intenzitě a kvalitě, jako před vznikem poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, anebo v rozsahu, který je obvyklý v jeho věku a sociálním postavení.
	(4) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech podle kódů a položek jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem  nebo nemocí z povolání uvedených v přílohách č. 1 až 4 tohoto nařízení.
	(5) Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění v jednotlivých případech  se stanoví v lékařském posudku.

	§ 3
	§ 4
	(5) Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění stanovená pro jednotlivá poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se sníží, pokud bolest a  ztížení společenského uplatnění bylo způsobeno již předchozími změnami zdravot...

	§ 5
	(1) Bodové ohodnocení bolesti stanovené pro jednotlivá poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se zvýší, jestliže v přímé a příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo:
	a) ke komplikacím, a to s ohledem na rozsah a intenzitu procesu, tak, že při lehkých komplikacích se zvýší maximálně o 10%, při středně těžkých komplikacích maximálně o 30%, při těžkých komplikacích maximálně o 50%  bodového ohodnocení příslušného  ne...
	b) k  náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí například dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy, transplantace, založení stomie; v tomto případě se bodové hodnocení zvýší, a to nejvýše o 50% bodovéh...

	(2) Jestliže náročný způsob léčení byl v příčinné souvislosti s léčením  komplikace, provede se zvýšení bodového ohodnocení jen jedenkrát, a to podle položky s vyšším bodovým ohodnocením.

	§ 7
	(2) Jedná-li se o dlouhodobé nebo trvalé poškození zdraví s více následky na témže orgánu, části těla nebo systému, nesmí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění převýšit počet bodů za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu, části těla nebo...
	(3) Pokud je ztížení společenského uplatnění z důvodu trvalého poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání stanoveno rozmezím počtu bodů, bodové ohodnocení se stanoví se zřetelem k rozsahu a tíži poškození zdraví a dopadu poškození zdraví...
	(4) Pokud poškození zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vedlo ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení podle příloh č. 2 a 4 tohoto nařízení, a to  nejvýše o 50  % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými ...
	(5) Pokud bylo poškozenému již přiznáno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo  zhoršení trvalých následků poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a tím i zhoršení ztížení společenského uplatnění, bodové ohodnocení se stanoví ...
	(6) Pokud byla poškozenému již poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění,  náhrada za zhoršení ztížení společenského uplatnění se stanoví ve výši  rozdílu mezi nově stanoveným bodovým ohodnocením podle § 7 odst. 5 a předchozím bodovým ohod...

	§ 8
	(1)  Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění vypracuje posuzující lékař poskytovatele oprávněného k vydání lékařského posudku podle jiného právního předpisuP0F P;  přitom vychází z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotníc...
	(2) Lékařský posudek k ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaciP1F P obsahuje:
	a) výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, poškození zdraví a jeho následcích, z nichž příslušný lékař vycházel při posouzení a stanovení bodového ohodnocení,
	b) popis poškození zdraví, průběhu a způsobu léčení, operací, léčebných postupů, náročnosti odstraňování následků poškození zdraví včetně vzniklých komplikací,
	c) údaje o předchozích zdravotních postiženích, pokud jsou významná pro stanovení bodového ohodnocení,
	d) kódy a položky příslušné přílohy tohoto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví provedeno,
	e) odůvodnění postupů, kterými lékař dospěl k výslednému bodovému ohodnocení,
	f) v případě ztížení společenského uplatnění vymezení, v čem spočívá dopad trvalého poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného,
	g) výsledné bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,

	(3) Lékařský posudek se předává způsobem uvedeným v jiném právním předpisuP1P.

	§ 9
	Přechodné ustanovení
	Vznikla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení a nebyla-li do doby nabytí jeho účinnosti poskytnuta náhrada,  postupuje se při jejich ohodnocení podle tohoto nařízení.

	§ 10




