
1 
 

 

V. 

 

Platná znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn: 

 

§ 4 

 

 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo“) 

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,  

b) řídí Českou správu sociálního zabezpečení,  

c) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení,  

d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení,  

e) spravuje registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců").  

  

 (2) Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely 

přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení 

správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku okresní správy 

sociálního zabezpečení; za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise.  

  

 (3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při 

provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby 

odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.  

  

* * * * * * 
 

§ 8 

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti 

 

 (1) Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní 

schopnost fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a 

průkazu osoby se zdravotním postižením podle jiných právních předpisů9b) při zjišťovacích a 

kontrolních lékařských prohlídkách. Za tím účelem posuzují   

a) invaliditu a změnu stupně invalidity,   

b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto 

zdravotního stavu výdělečnou činnost,   

c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,   

d) zrušeno  

e) schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním 

postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou 

nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým 

zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav 

nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,   

f) zrušeno   

g) stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.  
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 (2) Okresní správa sociálního zabezpečení provede zjišťovací lékařskou prohlídku na 

základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán.  

  

 (3) Okresní správa sociálního zabezpečení provede kontrolní lékařskou prohlídku  

  

a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního zabezpečení na 

základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,   

b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské 

prohlídky,   

c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti 

provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku; v těchto 

případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán o 

výsledku posouzení,   

d) z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně 

pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; v těchto 

případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci v 

hmotné nouzi o výsledku posouzení,   

e) z podnětu Úřadu práce České republiky, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická osoba je 

osobou se zdravotním postižením; v těchto případech je okresní správa sociálního 

zabezpečení povinna informovat Úřad práce České republiky o výsledku posouzení, nebo   

f) z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání 

invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že 

je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti,   

g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna 

informovat ministerstvo o výsledku posouzení.  

  

 (4) Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 může plnit 

pouze lékař. Je-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení vedoucím zaměstnancem, 

je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o 

státní službě. 

  

 (5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení k posuzování zdravotního 

stavu podle odstavce 1 se řídí   

a) místem trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, popřípadě místem pobytu 

na území České republiky podle druhu pobytu cizince; nemá-li fyzická osoba takový pobyt 

na území České republiky, řídí se místní příslušnost místem, kde se na území České 

republiky obvykle zdržuje, nebo   

b) sídlem věznice, popřípadě vazební věznice (dále jen "věznice"), je-li fyzická osoba ve 

výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby.  

  

 (6) Na žádost fyzické osoby, jejíž zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím 

souhlasem může okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle odstavce 5 požádat o 

posouzení této osoby okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu je tato 

osoba zaměstnána nebo se v něm dlouhodobě zdržuje, popřípadě je hospitalizována ve 

zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jsou jí poskytovány pobytové sociální služby v 

zařízení sociálních služeb nebo je jí poskytováno vzdělávání pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením9c), anebo okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním 

obvodu se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje 

zdravotní služby, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje vzhledem k charakteru 

nemoci posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb.  
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 (7) Okresní správy sociálního zabezpečení podávají posudky o tom, zda zdravotní stav 

osob, jejichž důchodové pojištění provádějí orgány uvedené v § 9, odůvodňuje poskytnutí 

dávky důchodového pojištění anebo dávky nebo služby sociální péče.  

  

 (8) Při posuzování podle odstavce 1 vychází okresní správa sociálního zabezpečení 

zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě z vyšetření klinického psychologa, 

dětského klinického psychologa, výsledků funkčních vyšetření a výsledků vlastního 

vyšetření lékaře, který plní úkoly okresní správy sociálního zabezpečení podle odstavce 1, a z 

podkladů stanovených jinými právními předpisy9d). Při posuzování podle odstavce 1 lze 

vycházet také z podkladů vypracovaných lékařem určeným Českou správou sociálního 

zabezpečení.  

  

 (9) Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje invaliditu a dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu 

výdělečnou činnost pro účely řízení o námitkách (§ 88). Česká správa sociálního zabezpečení 

posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího řízení. Česká 

správa sociálního zabezpečení pro účely odvolacího řízení posuzuje stupeň závislosti 

fyzické osoby pro účely příspěvku na péči, schopnost pohyblivosti a orientace pro účely 

řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, zda jde pro účely příspěvku 

na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou 

nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na 

zvláštní pomůcku a zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou. Rozhoduje-li o důchodu 

orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1, vydává Česká správa sociálního 

zabezpečení posudky podle věty první na základě žádosti tohoto orgánu. Úkoly České správy 

sociálního zabezpečení podle věty první a druhé může plnit pouze lékař. Z posuzování podle 

věty první a druhé je vyloučen lékař, který tutéž věc posuzoval nebo pro takové posouzení 

vypracoval podklad pro účely rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni řízení.  

  

 (10) Okresní správa sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení 

předá nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1 písm. a) nebo 

podle odstavce 9 věty první; náležitosti tohoto posudku stanoví prováděcí právní předpis.  

  

 (11) Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem podle odstavců 1 

až 9 se vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních 

agend. Tento informační systém je součástí Jednotného informačního systému práce a 

sociálních věcí.  

 ____________________ 

9b) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.   

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.   

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

9c) § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

9d) Například § 25 odst. 3 zákona o sociálních službách. 

 

* * * * * * 
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§ 16b 

Posudkové komise ministerstva 

 

 (1) Posudkové komise ministerstva jsou nejméně tříčlenné. Předsedou posudkové 

komise může být jen lékař. Předseda posudkové komise a tajemník posudkové komise jsou 

vždy zaměstnanci zařazení k výkonu práce v ministerstvu; tajemník je členem posudkové 

komise. Dalšími členy posudkové komise jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů.  

  

 (2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen 

posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise 

ministerstva se usnáší většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.  

  

 (3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání 

této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů na 

pořad jednání komise. Je-li předseda posudkové komise vedoucím zaměstnancem, je 

oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o 

státní službě. 

  

 (4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzované 

fyzické osoby přizvat na její žádost jiné fyzické osoby, lze-li od nich očekávat, že přispějí k 

objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr. 

 

* * * * * * 
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 25 

 

 (1) Krajská pobočka Úřadu práce provádí pro účely posuzování stupně závislosti podle 

odstavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v 

přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření podle věty první provádí příslušná krajská 

pobočka Úřadu práce také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové 

péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů 

zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz 

trvající nepřetržitě déle než 60 dnů; podmínkou je, že tato skutečnost byla oznámena a 

doložena podle § 21 odst. 1 písm. e) Sociální šetření provádí sociální pracovník. 

O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na 

požádání předkládá posuzované osobě.  

  

 (2) Krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení8) žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je písemný 

záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek.  

  

 (3) Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního 

zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem 

zdravotních služeb, z vyšetření klinického psychologa, dětského klinického psychologa, 

z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních 

vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.  

  

 (4) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu 

práce stejnopis posudku vydaného podle zvláštního právního předpisu 51) s uvedením 

základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a dále s uvedením, zda jde o 

osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá 

základní životní potřeby v oblasti orientace. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání 

či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel.  

  

 (5) Krajská pobočka Úřadu práce provádí sociální šetření také, pokud o to okresní 

správa sociálního zabezpečení požádá v případech, kdy provádí kontrolu původního 

posouzení zdravotního stavu osoby.  

 

 

____________________ 

8) § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

51) § 16a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění zákona č. 347/2010 Sb. 

 

 

§ 28 

 

 (1) O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.  
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 (2) Stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje ministerstvo9) Česká 

správa sciálního zabezpečení;  ustanovení § 26 platí obdobně.  

  

 (3) Odvolání nemá odkladný účinek.  

  

____________________ 

9) § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění zákona č. 109/2006 Sb. 
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 

§ 84 

Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení 

 

 (1) Okresní správy sociálního zabezpečení při provádění pojištění zaměstnaných osob 

a osob samostatně výdělečně činných plní úkoly stanovené tímto zákonem orgánu 

nemocenského pojištění, pokud nejde o úkoly, které při tomto provádění plní Česká správa 

sociálního zabezpečení.  

  

 (2) Okresní správy sociálního zabezpečení   

a) rozhodují ve věcech pojištění podle odstavce 1, a to:  

1. o vzniku, trvání a zániku pojištění, vznikl-li spor o účast na pojištění,  

2. o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek,  

3. o vrácení přeplatku na dávce,  

4. o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby,  

5. o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé 

péče v případech uvedených v § 75 odst. 1,  

6. o regresních náhradách,  

7. o přestupcích,  

8. v dalších případech stanovených tímto zákonem,  

b) vyplácejí dávky ve stanovených termínech,  

c) vydávají pojištěncům písemné oznámení o druhu jimi vyplácené dávky, denní výši dávky, 

výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, a písemné 

oznámení o výši přeplatku na nemocenském, který je pojištěnec povinen uhradit z důvodu 

zpětného přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně, a období, za které byl tento přeplatek vyčíslen,  

d) vydávají pojištěncům písemná oznámení o zúčtování dávek podle § 124 odst. 8,  

e) vedou evidenci spojenou s výplatou dávek,  

f) vedou evidenci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, jejichž pojištění 

provádějí, včetně evidence doby pojištění a evidence lhůt a podpůrčích dob a dalších 

podkladů pro výplatu dávek, evidenci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných 

dočasně práce neschopných a s nařízenou karanténou, a evidenci pojištěnců s nárokem na 

výplatu dávek podle druhu dávek,  

g) vedou evidenci rozhodnutí o porušení povinností ošetřujících lékařů spojených 

s posuzováním a potvrzováním zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti pro 

účely pojištění a umožňují ošetřujícím lékařům nahlížet do této evidence, jde-li 

o rozhodnutí, která se jich týkají,  

h) vedou evidenci zaměstnavatelů, kteří spadají do jejich místní příslušnosti,  

i) kontrolují plnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných 

v pojištění a plnění povinností dalších právnických nebo fyzických osob uložených jim 

tímto zákonem,  

j) kontrolují dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců,  

k) vystavují ženě, která nesplňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, na její 

žádost potvrzení o této skutečnosti,  

l) upozorňují písemně ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele na trvání dočasné pracovní 

neschopnosti v délce 180 dní, a to alespoň 15 dní předem, a ošetřujícího lékaře, 
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zaměstnavatele a pojištěnce, jemuž se poskytuje nemocenské, na čerpání podpůrčí doby 

v délce 380 dní, a to alespoň 2 měsíce předem; pojištěnce přitom zároveň informují, co pro 

něj znamená ukončení podpůrčí doby a o podmínkách vyplácení nemocenského po uplynutí 

podpůrčí doby,   

m) informují písemně osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnance o zániku 

jejich účasti na pojištění z důvodu nezaplacení pojistného na pojištění, a to nejpozději 

do patnáctého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž účast na 

pojištění z tohoto důvodu zanikla,  

n) poskytují ošetřujícím lékařům, zaměstnavatelům a pojištěncům bezplatně tiskopisy 

předepsané podle tohoto zákona a ošetřujícím lékařům bezplatně obálky určené pro zasílání 

stanovených hlášení a oznámení podle § 61 odst. 1 okresním správám sociálního 

zabezpečení v případech, kdy cenu dodání těchto zásilek uhrazuje Česká správa sociálního 

zabezpečení podle § 167b,   

o) poskytují pojištěncům a zaměstnavatelům bezplatně odborné informace o pojištění,  

p) oznamují ošetřujícímu lékaři, kterým dnem skončil nárok na nemocenské pojištěnci, který 

končí pojištěnou činnost a žádá o zahájení výplaty starobního důchodu ode dne, který spadá 

do doby dočasné pracovní neschopnosti,  

q) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci v oblasti pojištění,  

r) informují příslušný služební orgán o výsledku posouzení kontroly dočasné pracovní 

neschopnosti a posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby v případech 

uvedených v § 82 odst. 4, pokud tento orgán o kontrolu nebo posouzení požádal,  

s) předávají údaje potřebné k vedení registru pojištěnců nemocenského pojištění (dále jen 

"registr pojištěnců"), registru zaměstnavatelů a registru ošetřujících lékařů a orgánů ochrany 

veřejného zdraví (dále jen "registr ošetřujících lékařů"),  

t) vystavují na žádost zaměstnavatele pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku 

poskytované z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání písemné potvrzení o plné 

výši nemocenského; toto potvrzení vystavují okresní správy sociálního zabezpečení též na 

žádost příslušného služebního útvaru pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na služebním 

příjmu,   

u) oznamují zaměstnavatelům, že pojištěnci nevznikl nárok na dlouhodobé ošetřovné 

z důvodu, že nespadá do okruhu oprávněných osob podle § 41a odst. 3. , 

v) vedou evidenci ošetřujících lékařů a orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří spadají do 

jejich místní příslušnosti podle § 83 odst. 2 písm. a) a d). 

 

(3) Okresní správy sociálního zabezpečení dále  

a) provádějí kontrolu vedení evidence dočasně práce neschopných pojištěnců, osob s potřebou 

ošetřování a ošetřovaných osob a kontrolu správnosti a úplnosti zdravotnické dokumentace 

týkající se průběhu dočasné pracovní neschopnosti, potřeby dlouhodobé péče a potřeby 

ošetřování člena domácnosti ze zdravotních důvodů u ošetřujícího lékaře,  

b) provádějí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění a vedou evidenci 

zápisů o této kontrole,  

c) kontrolují plnění povinností stanovených tímto zákonem ošetřujícím lékařům,  

d) dávají dočasně práce neschopnému pojištěnci na základě jeho žádosti předchozí písemný 

souhlas nebo souhlas v elektronické podobě k povolení změny místa pobytu v době dočasné 

pracovní neschopnosti (§ 56 odst. 3 věta třetí) a ošetřujícímu lékaři předchozí písemný 

souhlas nebo souhlas v elektronické podobě v případech uvedených v § 56 odst. 6 a § 57 

odst. 3 a 5; udělení nebo neudělení předchozího souhlasu neprodleně zaznamenávají do 

registru pojištěnců,  
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e) přešetřují podněty týkající se posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři 

podané zdravotní pojišťovnou a podněty zaměstnavatele ke kontrole důvodnosti dočasné 

pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče,  

f) podávají zdravotní pojišťovně informace z oblasti posuzování zdravotního stavu a dočasné 

pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři, a to včetně informací o průměrné délce trvání 

jedné dočasné pracovní neschopnosti podle odbornosti ošetřujícího lékaře a sankcí 

udělených ošetřujícímu lékaři, za účelem kontroly efektivního využívání a poskytování 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění,  

g) předávají poskytovateli zdravotních služeb a správnímu úřadu, příslušným podle zvláštního 

právního předpisu38), pro účely řízení o návrhu na přezkoumání rozhodnutí a o odvolání 

potřebné kopie podkladů pro toto řízení, a to na jejich žádost,  

h) nařizují vyšetření zdravotního stavu pojištěnce nebo ošetřované osoby u poskytovatele 

zdravotních služeb, je-li to nezbytné pro posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní 

neschopnosti nebo potřeby dlouhodobé péče,  

i) posuzují pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí 

doby,  

j) provádějí kontrolu dočasné pracovní neschopnosti, zhodnocení zdravotního stavu a 

dosavadního průběhu dočasné pracovní neschopnosti a posuzování pracovní schopnosti po 

uplynutí podpůrčí doby v případech uvedených v § 82 odst. 4,  

k) ukončují dočasnou pracovní neschopnost, potřebu ošetřování nebo potřebu dlouhodobé 

péče v případech uvedených v § 75 odst. 1, a to na předepsaných tiskopisech;  

 

tyto úkoly může plnit pouze lékař. Je-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení 

vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu 

státní služby podle zákona o státní službě. 

 

 ____________________ 

38) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách). 

 

* * * * * 

 
§ 85 

Úkoly České správy sociálního zabezpečení 

 

 (1) Česká správa sociálního zabezpečení  

a) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení v oblasti pojištění,  

b) rozhoduje o odvoláních ve věcech pojištění, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní 

správa sociálního zabezpečení,  

c) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech pojištění,  

d) předává údaje potřebné k vedení registru pojištěnců, jde-li o zaměstnané osoby a osoby 

samostatně výdělečně činné,  

e) předává údaje potřebné k vedení registru zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnané 

osoby a registru ošetřujících lékařů,  

f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona a poskytuje tyto tiskopisy 

bezplatně ostatním orgánům nemocenského pojištění, ošetřujícím lékařům a dalším 

subjektům, které tyto tiskopisy používají; uzavírá dohodu podle § 167b a zajišťuje 

vydávání obálek uvedených v § 84 odst. 2 písm. n),  
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g) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů 

vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti pojištění.  

  

 (2) Lékaři České správy sociálního zabezpečení posuzují pracovní schopnost dočasně 

práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby a plní úkoly uvedené v § 84 odst. 

3 písm. d) a j) pro účely odvolacího řízení. Je-li lékař České správy sociálního 

zabezpečení vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci 

příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě. 

 

  

* * * * * 
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Platné znění ustanovení § 24 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 24 

Přerušení řízení 

 

   Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku 

též na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav 

žadatele o dávku. Ministerstvo přeruší řízení o odvolání proti rozhodnutí o dávce podle 

věty první též na dobu, po kterou posudková komise ministerstva Česká správa 

sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav účastníka řízení. Krajská pobočka Úřadu 

práce přeruší řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku současně s výzvou k předložení 

alespoň 2 návrhů řešení odstranění bariéry podle § 9 odst. 10. Krajská pobočka Úřadu 

práce přeruší řízení o příspěvku na mobilitu, pokud probíhá řízení o průkazu osoby se 

zdravotním postižením. Proti usnesení o přerušení řízení podle věty první, třetí a čtvrté se 

nelze odvolat; proti usnesení o přerušení řízení podle věty druhé nelze podat rozklad. 

 

* * * * * 
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 

§ 5 

Služba a obory služby 

 

 (1) Služba zahrnuje  

  

a) přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,   

b) přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,   

c) přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,  

d) řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které 

nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,  

e) vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou 

provozních informačních systémů,  

f) státní statistickou službu,  

g) správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s 

výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,  

h) ochranu utajovaných informací,  

i) zabezpečování obrany státu,  

j) zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,  

k) obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z 

jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,  

l) přípravu nebo realizaci dotační politiky,  

m) přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,  

n) přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly, s výjimkou plnění činností podle 

§ 84 odst. 3 a § 85 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění,  

o) ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,  

p) zadávání veřejných zakázek,  

q) audit,  

r) zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních 

zaměstnanců,  

s) řízení činností uvedených v písmenech a) až r),  

t) přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech 

a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, 

chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů a s výjimkou 

podkladů nebo posudků vyhotovených lékařem orgánu sociálního zabezpečení,  

u) přípravu k výkonu zahraniční služby.  

  

 (2) Vláda stanoví nařízením obory služby. 
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