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                   VI. 

 

Vypořádání připomínkového řízení 

 

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:                                      

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 29. května 2018 s termínem sdělení stanovisek do 12. června 2018. 

Vyhodnocení zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce: 

 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

K čl. VI Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VI - k novele zákona o státní službě: 

 Domníváme se, že by bylo vhodnější provést zamýšlené 

vynětí lékařů pracujících v lékařské posudkové službě z působnosti 

zákona o státní službě změnou § 2 zákona o státní službě, a nikoliv 

navrhovanou úpravou jeho § 5. Vynětí lékařů lékařské posudkové 

služby se týká osobní působnosti zákona o státní službě, nikoliv 

vymezení správních činností. Úpravou § 5 odst. 1 písm. n) zákona 

o státní službě by nemělo být popíráno, že úkony dle § 84 odst. 3 

a § 85 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění jsou správními 

úkony, neboť tím by mohly vzniknout problémy s interpretací jejich 

povahy. Navržené řešení by bylo namístě taktéž s ohledem na úpravu 

obsaženou v návrhu, jež předpokládá, že lékař lékařské posudkové 

služby může jako vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru řídit 

i státní zaměstnance vykonávající státní službu. Obdobně to platí 

i o úpravě § 5 odst. 1 písm. t) a podkladech a posudcích 

vyhotovených lékařem orgánu sociálního zabezpečení. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Neakceptováno.  

Koncepčně není možné vyhovět, neboť činnosti, 

které podle zvláštních právních předpisů mohou 

vykonávat pouze lékaři, by po osobním vynětí lékařů 

ze státní služby nemohl nikdo jiný ze státních 

zaměstnanců vykonávat. Současně se jedná o natolik 

specifické a odborné činnosti, které nikdo jiný než 

lékař vykonávat nemůže. Předkladatelem navržené 

řešení také otevírá možnost výkonu těchto činností 

osobami v základním pracovněprávním vztahu. 

Přípomínka je předmětem rozporu. 

 

 

K čl. VII 

obecně 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII obecně: 

 Předkladatelé pro převod lékařů pracujících v lékařské 

posudkové službě ze státní služby do režimu zákoníku práce navrhují 

Neakceptováno.  

Problematika lékařské posudkové služby (LPS) je 

z hlediska svého obsahu specifická a svým 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

mechanismus, podle nějž se lékaři vykonávající státní službu jako 

státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu určitou budou od 

1. ledna 2019 považovat za státní zaměstnance ve služebním poměru 

na dobu neurčitou, aby následně k polovině roku 2019 jejich služební 

poměr ze zákona zanikl a oni mohli přejít do pracovního poměru. 

 Takové řešení se jeví v rozporu s pojetím státní služby jako 

kvalifikovaného poměru zaměstnanců pracujících pro stát, jehož 

klíčovým atributem by měla být jeho stabilita. Je proto poněkud 

nelogické, aby byla vytvářena domněnka služebního poměru na dobu 

neurčitou, když zároveň zákon tento služební poměr bude zásadně 

časově limitovat trváním pouze do poloviny roku 2019, a tedy 

fakticky se bude jednat o služební poměr na dobu velmi určitou.   

 Nemůžeme se ztotožnit ani s tím, že pro tyto účely je 

zaváděna výjimka z režimu § 35 zákona o státní službě, tedy 

z povinnosti státního zaměstnance vykonat úřednickou zkoušku 

jakožto podmínku převedení do služebního poměru na dobu 

neurčitou. Takové řešení se nám jeví neodůvodněné a potenciálně až 

diskriminační.   

 Obecně nežádoucí se jeví skutečnost, že služební poměr 

lékařů vykonávajících státní službu v lékařské posudkové službě by 

měl zaniknout ex lege na základě zvláštního zákona, neboť je to dle 

našeho mínění v rozporu s koncepcí státní služby jakožto stabilního 

zaměstnaneckého poměru vůči státu, který může být skončen pouze 

z důvodů taxativně stanovených zákonem o státní službě. Byť obecně 

nelze vyloučit možnost takové speciální zákonné úpravy, považujeme 

tento postup za nekoncepční a pro budoucnost nevhodný precedent, 

který může být potenciálně zneužíván.   

 S ohledem na výše uvedené navrhujeme zamýšlené řešení 

převodu zaměstnanců lékařské posudkové služby revidovat s tím, že 

maximum výjimek, které pro provedení tohoto kroku budou 

nezbytné, by mělo být konstruováno spíše jako speciální úprava 

(výjimky) pro fázi vzniku nového pracovněprávního vztahu. Ostatně 

takový postup by s povahou pracovněprávní úpravy korespondoval 

spíše než s veřejnoprávním služebním poměrem, kde by bylo vhodné 

charakterem (posuzování zdravotního stavu podle 

lékařských podkladů a vyšetření) nezapadá do 

tradičně chápaného rámce výkonu státní služby. 

Jedná se přitom o činnost velmi náročnou, která 

zásadním způsobem ovlivňuje oblast jak sociálního 

pojištění, tak oblast nepojistných sociálních systémů. 

Dlouhodobě je v LPS nedostatek lékařů (který je i 

v jiných evropských státech), který má vliv zejména 

na lhůty vyhotovování příslušných posudků, což 

ovlivňuje nároky oprávněných osob. Je proto třeba na 

situaci reragovat, a to koncepčním opatřením; pouhé 

prodloužení věkové výjimky stanovené v § 195a 

zákona o státní službě by však takovým řešením 

nebylo. Navrhuje se proto změnit charakter 

pracovního vztahu posudkových lékařů, a to tak, že 

místo služebního poměru by se jednalo o 

pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce; tato 

nová úprava umožní pružnější a administrativně 

jednodušší řešení při uzavírání pracovních vztahů, 

kdy bude moci být též více využito kratších 

pracovních úvazků a dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. 

 

V rámci změny charakteru pracovního vztahu lékařů 

LPS je potřebné v zájmu zajištění plynulého chodu 

LPS zakotvit přechodné období. Jde o přechodné 

období, které směřuje ke skončení služebního 

poměru ze zákona jako specifického institutu, neboť 

v tomto směru není zákon o státní službě využitelný, 

aniž by došlo k ohrožení plynulého plnění úkolů 

LPS. V rámci tohoto přechodného období je třeba 

reagovat i na stávající úpravu podle zákona o státní 

službě, včetně povinnosti vykonat úřednickou 

zkoušku. V případě, že dojde k zániku služebního 
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se parciálním výjimkám pokud možno vyvarovat.  

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

poměru dnem 30. června 2019, by povinnost vykonat 

úřednickou zkoušku krátce před zánikem služebního 

poměru bylo možno považovat za neúčelné a za 

nepřiměřenou tvrdost zákona a trvání na jejím 

vykonání z čistě formálních důvodů by nebylo nijak 

smysluplné, neboť v budoucnu (ani u současně 

přijímaných zaměstnanců v základním 

pracovněprávním vztahu) již úřednickou zkoušku 

nebudou potřebovat. 

Připomínka byla vysvětlena. MV připopmínku 

změnilo na doporučující. 

K čl. VII 

bodu 1 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII bodu 1: 

1. Ustanovení je v rozporu s koncepcí zákona o státní službě, neboť 

umožňuje výkon státní služby (činnost lékaře lékařské 

posudkové služby bude ještě v období od 1. ledna do 30. června 

2019 výkonem služby) osobami v základním pracovněprávním 

vztahu, tedy jak v pracovním poměru, tak na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení 

práce a dohody o pracovní činnosti). Koncepce zákona o státní 

službě je založena na výkonu služby zásadně státními 

zaměstnanci; výjimkou je § 178, který sice umožňuje výkon 

služby jinou osobou, avšak vždy osobou v pracovním poměru po 

splnění zákonných podmínek, nikoliv však na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. I pokud by činnost 

lékaře lékařské posudkové služby nebyla v budoucnu výkonem 

služby, považujeme za právně pochybné, pokud by mohla být, 

coby výkon státní správy, vykonávána osobami na základě 

dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, a to 

tím spíše, přihlédneme-li ke skutečnosti, že dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr jsou obecně vnímány jako 

doplňkový institut ke klasickému pracovnímu poměru, neboť 

jsou využívány pro zajištění prací menšího rozsahu (práce 

výjimečné, příležitostné, na určitou dobu). V souvislosti s touto 

připomínkou dáváme k diskusi, zda by předkladatel neměl 

Neakceptováno.  

Jde o odůvonitelnou výjimku pouze pro půlroční 

přechodné období (tj. od 1. ledna do 30. června 

2019), neboť je nutné zabezpečit předmětné činnosti 

LPS s využitím všech právních možností. Přitom se 

vychází z právní úpravy, která je navrhována pro 

období po 30. červnu 2019, a na základě 

přechodného ustanovení se umožňuje uzavírat 

základní pracovněprávní vztahy (PP i dohody) již ode 

dne účinnosti navrhovaného zákona, čehož bude 

moci být využito zejména při sjednávání těchto 

vztahů s novými zaměstnanci. Přechodné ustanovení 

tedy koncepčně nijak nevybočuje z právní úpravy 

navrhované od 1. července 2019, pouze ji, v zájmu 

zajištění úkolů LPS, časově předsouvá před obecnou 

účinnost změny charakteru pracovních vztahů od 1. 

července 2019. MV uváděné odlišnosti od 

pracovního poměru znění zákoníku práce účinného 

od roku 2007 přitom neobsahuje. Postupovat 

způsobem navrženým MV směřujícím k prodloužení 

výjimek (§ 195a zákona o státní službě) pro lékaře 

LPS je pro předkladatele návrhu zákona 

neakceptovatelné, neboť jednak se nejedná o 
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přechodovou úpravu postavení lékařů lékařské posudkové 

služby řešit spíše posunutím dob zániku pracovního poměru, 

resp. skončení služebního poměru uvedených v § 190 odst. 4, 

§ 192 odst. 4 a § 195a zákona o státní službě. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Není zřejmé, z jakého důvodu volí předkladatel specifičtější 

vymezení služebního místa lékaře lékařské posudkové služby 

(jako „služební místo pro výkon činnosti lékaře orgánu 

sociálního zabezpečení, spočívající v plnění činností lékaře 

orgánu nemocenského pojištění podle § 84 odst. 3 a § 85 odst. 2 

zákona o nemocenském pojištění nebo ve vyhotovení podkladu 

nebo posudku lékařem orgánu sociálního zabezpečení při 

posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely 

sociálního zabezpečení“), když např. § 195a zákona o státní 

službě vymezuje služební místo lékaře lékařské posudkové 

služby pouze obecně (jako „služební místo lékaře orgánu 

sociálního zabezpečení“). Ani v následujících bodech 

přechodných ustanovení se toto vymezení neužívá, zavádí se 

ovšem vymezení další („služební místo lékaře orgánu sociálního 

zabezpečení v lékařské posudkové službě“). Tuto nedůslednost 

navrhujeme napravit, případně vysvětlit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

dlouhodobé věcné a koncepční řešení, jednak 

Poslanecká sněmovna delší období již důrazně 

odmítla při projednávání zákona č. 144/2017 Sb. 

MPSV tedy nesouhlasí s trvzením MV, že výkon 

LPS na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr by byl právně pochybný (pokud to 

zákon umožňuje, nemůže se jednat o právní 

pochybnost). 

Připomínka je předmětem rozporu.  

 

 

Specifické vymezení je nezbytné proto, že lékaři 

OSSZ a ČSSZ vykonávají nejen „vlastní posudkovou 

činnost“, tj. vydávání posudků, ale i  posudkovou 

a kontrolní činnost v nemocenském pojištění. Proto je 

třeba v právní úpravy  uvést obě skutečnosti.Tato 

úprava zároveň umožní ponechat v režimu státní 

služby lékaře ČSSZ a MPSV, kteří vykonávají 

koncepční, normotvornou, metodickou a kontrolní 

činnost v sociálním  zabezepčení. Jinak ostatní 

formulační rozdíly byly posouzeny a dikce návrhu 

zákona byla upravena. MV změnilo charakter 

připomínky na doporučující. 

K čl. VII 

bodu 2 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII bodu 2: 

 Toto ustanovení dopadá jak na státní zaměstnance lékaře 

orgánu sociálního zabezpečení, kteří byli přijati do služebního 

poměru na dobu určitou, jimž po vykonání úřednické zkoušky 

vznikne podle § 42 zákona o státní službě nárok na změnu doby 

trvání služebního poměru na dobu neurčitou, ale rovněž i na ty, jimž 

Vysvětleno a upraveno.  

Pokud doba, na kterou byl uzavřen služební poměr na 

dobu určitou v uvedených případech, neskončí přede 

dnem 30. června 2019, služební poměr skončí ze 

zákona dnem 30. června 2019. Možnost dalšího 

pracovního uplatnění těchto osob lze řešit v rámci 
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tento nárok ze zákona podle dosavadních právních předpisů 

nevznikne, neboť byli přijati do služebního poměru na dobu určitou.  

 Není jasné, jakým způsobem bude řešeno postavení státních 

zaměstnanců zařazených na služebních místech lékařů orgánu 

sociálního zabezpečení, kteří budou ve služebním poměru na dobu 

určitou podle § 21 odst. 2 věta druhá a § 21 odst. 3 zákona o státní 

službě. Nadto navrhované opatření má nespecifikované finanční 

dopady na platy těchto zaměstnanců, které nebyly navrhovatelem 

v materiálu zmíněny.  

 S ohledem na výše uvedené požadujeme předmětné 

ustanovení vysvětlit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

pracovněprávního vztahu. Z povahy věci jde o jiné 

případy, než je případ uvedený v přechodném 

ustanovení, a nebylo záměrem je řešit shodně. 

Nicméně přechodné ustanovení bylo ve smyslu 

připomínky v zájmu úplnosti a jednoznačnosti právní 

úpravy formulačně doplněno. 

K čl. VII 

bodu 3 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII bodu 3: 

1. Spojení „požádá o uzavření pracovní smlouvy“ doporučujeme 

nahradit spojením, jež nemá veřejnoprávní konotaci. 

V soukromém právu se užívá spíše spojení „učinit návrh na 

uzavření smlouvy“, případně formulaci vypustit jako 

nadbytečnou, neboť důležité je založení vlastního nároku na 

uzavření pracovní smlouvy, nikoli možnost podat návrh.   

2. Spojení „který z těchto správních úřadů je pro státního 

zaměstnance jeho služebním úřadem“ doporučujeme nahradit 

spojením „ve kterém z těchto správních úřadů je státní 

zaměstnanec zařazen“.  

3. Druhá věta („Ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 72 odst. 1 

písm. d) a odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě postupu podle 

věty první nepoužije.“) je nadbytečná, což lze dovodit z toho, že 

do 30. června 2019 bude lékař orgánu sociálního zabezpečení 

v lékařské posudkové službě jako státní zaměstnanec vykonávat 

službu na dosavadním služebním místě a od 1. července 2019 už 

nebude státním zaměstnancem, protože dnem 30. června 2019 

jeho služební poměr zanikne. Z tohoto důvodu nenastane vůbec 

situace umožňující aplikaci ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) 

a § 72 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona o státní službě.  

 

Neakceptováno. 

Navrhované ustanovení odpovídá dikci 

pracovněprávních předpisů a bylo ponecháno. 

Připomínka byla vysvětlena; MV připomínku 

změnilo na doporučující. 

 

Akceptováno. 

Formulace byla upravena. 

 

 

 

Nekceptováno. 

Ponecháno z důvodu srozumitelnosti. Připomínka 

byla vysvětlena; MV připomínku změnilo na 

doporučující. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZXG7SA7)



6 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

K čl. VII 

bodu 5 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII bodu 5: 

Pro budoucí pracovní poměr lékaře lékařské posudkové 

služby by měla být, za účelem zamezení případných výkladových 

nejasností, výslovně vyloučena aplikace § 68 zákoníku práce (úprava 

vrácení odstupného nebo jeho poměrné části). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo doplněno ve smyslu připomínky. 

K čl. VII 

bodu 6 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. VII bodu 6: 

 Navrhujeme přiznat zadostiučinění rovněž státnímu 

zaměstnanci, který je ve služebním poměru na dobu neurčitou 

zařazen na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení 

v lékařské posudkové službě a který do konce roku 2019 dovrší věk 

70 let. Připustíme-li jako odůvodněné, aby státnímu zaměstnanci, 

který je ve služebním poměru na dobu neurčitou zařazen na služební 

místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení v lékařské posudkové 

službě a který do konce roku 2019 nedovrší věk 70 let, v souvislosti 

se zánikem jeho služebního poměru, vznikl nárok na výplatu 

zadostučinění (podle čl. VII bodu 5), mělo by být zadostiučinění 

přiznáno rovněž státnímu zaměstnanci, který je ve služebním poměru 

na dobu neurčitou zařazen na služební místo lékaře orgánu sociálního 

zabezpečení v lékařské posudkové službě a který věk 70 let dovrší do 

konce roku 2019. Podle § 74 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě 

služební poměr skončí (ze zákona) dnem 31. prosince kalendářního 

roku, v němž státní zaměstnanec dovršil věk 70 let.  

 Podle navrhované právní úpravy však v případě státního 

zaměstnance, který je ve služebním poměru na dobu neurčitou 

zařazen na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení 

v lékařské posudkové službě a který do konce roku 2019 dovrší věk 

70 let, dojde k zániku jeho služebního poměru o 6 měsíců dříve než 

v případech skončení služebního poměru (ostatních) státních 

zaměstnanců, kteří v průběhu roku 2019 dovrší věk 70 let. Za takové 

situace se bude jednat o významný zásah do služebního poměru 

citelným zkrácením o 6 měsíců i zásah do legitimního očekávání. 

Z těchto důvodů, stejně jako za účelem zamezení pochybností 

Akceptováno jiným způsobem. 

Uvedeným státním zaměstnancům se založí nárok na 

uzavření pracovní smlouvy, na jejímž základě se 

sjedná od 1. července 2019 pracovní poměru na dobu 

určitou do 31. prosince 2019, tj. na stejnou dobu, po 

kterou by trval služební poměr podle zákona o státní 

službě. Poskytnutí zadostiučinění po této úpravě již 

není důvodné.  MV s touto úpravou souhlasí. 
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o možné diskriminaci z důvodu věku, se jeví jako správné, aby bylo 

rovněž tomuto dosavadnímu státnímu zaměstnanci poskytnuto 

zadostiučinění v zákonem stanovené výši. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínky  

 

1. S úpravou kompetencí i přesunem pozic z režimu služebního 

zákona do režimu zákoníku práce z rozpočtového hlediska 

souhlasíme pouze za předpokladu, že půjde o rozpočtově neutrální 

opatření, resp. s přijetím úpravy nebudou spojeny žádné dopady nad 

rámec stávajících limitů, a to ani v případě rozhodnutí o výplatě tzv. 

zadostiučinění. 

Z obecného hlediska považujeme instrument vyplácení 

zadostiučinění za neodůvodněný. Předpokládáme, že lékaři LPS 

budou zařazeni do stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 

k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, kde výše platových tarifů pro jednotlivé 

platové třídy a platové stupně jsou totožné s platovými tarify 

stanovenými v příloze č. 3 k NV č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, a tudíž výše platů zůstane zachována 

ve stejné výši. Navíc se na zaměstnance nově nebudou vztahovat 

vyšší požadavky a některá omezení spojená s režimem zákona 

o státní službě (např. služební hodnocení s vazbou na osobní 

příplatek, limit pro odměny). Lékaři LPS si tedy v žádné oblasti 

přímo nepohorší, tudíž jakési „odstupné“ považujeme za 

nehospodárný krok a navrhujeme přechod mezi režimy řešit pouze 

v rámci dohody se zaměstnancem. 

 

2. Požadujeme do všech relevantních částí materiálu uvést deklaraci, 

že s přijetím navržené právní úpravy nejsou spojeny žádné dodatečné 

požadavky na navýšení výdajů kapitoly 313 - MPSV a že případné 

dopady do personální a platové oblasti budou zabezpečeny v rámci 

stávajícího limitu objemu prostředků na platy a počtu míst 

v organizačních složkách Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Neakceptováno. 

Zákon o státní službě klade vysoké požadavky na 

výkon státní služby a zároveň garantuje určité nároky 

a jistoty plynoucí z výkonu státní služby. Proto 

skončení služebního poměru ze strany státu na 

základě navrhované právní úpravy nelze učinit bez 

určité formy kompenzace vzniklé „osobní újmy“, a je 

proto odůvodněné a spravedlivé poskytnout 

navrhované zadostiučinění (volí se přitom tento 

pojem pro odlišení od odbytného či odstupného podle 

jiných právních předpisů). Míra navrhovaného 

zadostiučinění je podle názoru MPSV stanovena na 

přiměřené úrovni; za nízké je naopak považuje 

Ministerstvo spravedlnosti. Je evidentní, že 

s poskytnutím tohoto zadostiučinění jsou spojeny 

určité náklady. 

Připomínka je předmětem rozporu. 
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Závěr: Souhlas s předložením materiálu vládě podmiňujeme 

akceptací našich zásadních připomínek a jejich uspokojivým 

vypořádáním. 

K čl. I  

bodu 3. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

K Části první, čl. I bod 3. návrhu zákona (§ 8 odst. 8): 

 

Požadujeme vypustit možnost vycházet z vyšetření klinického 

psychologa. Možnost vycházet z vyšetření dětského klinického 

psychologa požadujeme uvést v samostatné větě, aby bylo z hlediska 

systematiky zřejmé, že není možné vycházet z vyšetření vždy, ale 

pouze místo nálezu psychiatra a navíc požadujeme uvedené 

vztáhnout pouze na pervazivní vývojové poruchy, a to následovně: 

„Při posuzování podle odstavce 1 vychází okresní správa sociálního 

zabezpečení zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě 

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). 

V případě pervazivních vývojových poruch lze místo z nálezu 

psychiatra vycházet z nálezu dětského klinického psychologa. Při 

posuzování podle odstavce 1 lze vycházet také z podkladů 

vypracovaných lékařem určeným Českou správou sociálního 

zabezpečení.“ 

Odůvodnění: Navrhované ustanovení není věcně správné, o čemž 

svědčí i návrh odůvodnění, které je rozporuplné, když na jedné straně 

tvrdí, že, „diagnózu duševní poruchy může stanovovat též klinický 

psycholog a dětský klinický psycholog jako zdravotnický pracovník 

s atestací v citovaném oboru. Má potřebné vzdělání dané zákonnou 

normou a samostatnou diagnostiku provádí v případech, které 

nevyžadují nutnost psychiatrické péče a provedení diferenciální 

diagnostiky.“ A přitom současně uvádí, že „v oblasti duševních 

poruch a poruch chování platí, že diagnostiku duševních poruch by 

měl s „konečnou platností“ stanovovat psychiatr/psychiatr pro děti 

a dorost, neboť pozdní diagnostika, nesprávná diagnostika a neléčení 

duševní poruch má negativní a dlouhodobý dopad do života jedince 

Akceptováno jiným způsobem. 

 

Návrh MZd byl akceptován s tím, že formulace byla 

s MZd dohodnuta. 
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a do života jeho rodiny.“  

Navrhujeme tedy upřesnit formulaci návrhu i odůvodnění podle 

výsledků  jednání Pracovní skupiny pro reformu posudkového 

lékařství, které proběhlo na MPSV dne 21. 5. 2018. Za MZ jsou členy 

pracovní skupiny pan náměstek prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, 

Ph.D. a pan ředitel Mgr. Zbyněk Podhrázký.  A to tak, že v případě 

pervazivních vývojových poruch (diagnóza F84 podle Mezinárodní 

klasifikace nemocí: MKN-10)  lze místo z nálezu psychiatra vycházet 

z nálezu dětského klinického psychologa, který má jako 

vysokoškolský zdravotnický pracovník s atestací v citovaném oboru 

pro tento typ diagnostiky specializační vzdělání (atestaci).  

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. III 

bodu 1 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

K Části druhé, čl. III bod 1. návrhu zákona (§ 25 odst. 3): 

 

Požadujeme vypustit možnost vycházet z vyšetření klinického 

psychologa. Možnost vycházet z vyšetření dětského klinického 

psychologa požadujeme uvést v samostatné větě, aby bylo z hlediska 

systematiky zřejmé, že není možné vycházet z vyšetření vždy, ale 

pouze místo nálezu psychiatra a navíc požadujeme uvedené 

vztáhnout pouze na pervazivní vývojové poruchy, a to následovně: 

„Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa 

sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého 

nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku 

sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků 

funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího 

lékaře. V případě pervazivních vývojových poruch lze místo z nálezu 

psychiatra vycházet z nálezu dětského klinického psychologa.“ 

 

Odůvodnění: viz Odůvodnění k připomínce 1. 

Akceptováno jiným způsobem. 

Návrh MZd byl akceptován s tím, že formulace byla 

s MZd dohodnuta. 

obecně 

ke změně 

zákona o 

státní službě  

Ministerstvo 

obrany 

1.Ke změně zákona o státní službě obecně 

 

Zásadně nesouhlasíme s vynětím navrhovaných činností z režimu 

zákona o státní službě.  Hlavním problémem podle předkladatele je 

věkový limit obsažený v zákoně o státní službě, což lze případně 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Další výjimka z věkové hranice pro výkon lékařské 

posudkové činnosti v sociálním zabezpečení není 

důvodná; systém LPS nemůže dlouhodobě stavět na 

lidských zdrojích ve věku 70+, které jsou nejen 
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vyřešit stanovením (další) výjimky pro lékaře orgánu sociálního 

zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě, 

nikoli nekoncepčním a nesystémovým vynětím výkonu činností státní 

správy z režimu zákona o státní službě. 

Odůvodnění: 

Správní činnosti, které je navrhováno vyjmout z režimu zákona 

o státní službě, jsou výkonem státní správy, jenž je dosud vykonáván 

lékaři posudkové služby, kteří jsou státními zaměstnanci ve 

služebních úřadech. Domníváme se, že výkon státní správy ve 

správním (služebním) úřadu by měl být zajišťován státními 

zaměstnanci v režimu zákona o státní službě, nikoli zaměstnanci v 

pracovním poměru, jak je navrhováno. Navrhovaný postup jde proti 

smyslu zákona o státní službě. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

z hlediska věku, ale i  zdravotního stavu značně 

limitované. Zásadním důvodem prohloubení stávající 

nepříznivé personální situace LPS, a to zejména ve 

vztahu k situaci po 1. lednu 2019, jsou podmínky 

dané služebním zákonem, které lékaři (zejména 

produktivního věku) pracující v systému zdravotních 

služeb vnímají jako bariéru jejich zájmu o vstup do 

lékařské posudkové služby. „Věková“ výjimka pro 

lékaře LPS podle § 195a zákona o státní službě končí 

31. prosince 2018 a její prodloužení je pro MPSV  

z důvodů uvedených u obdobné připopmínky MV 

k čl. VII bodu 1.  MO s vysvětlením souhlasí. 

K Čl. VII 

bodu 3 

Ministerstvo 

obrany 

3. K Čl. VII bod 3 

Upozorňujeme, že orgánem nemocenského pojištění nejsou podle 

zákona o nemocenském pojištění jen okresní správy sociálního 

zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, ale i služební orgány – tj. např. Ministerstvo 

obrany (viz § 81 odst. 2 písm. c) a § 81 odst. 3 zákona 

o nemocenském pojištění). Dále je třeba zohlednit skutečnost, pokud 

by lékař orgánu sociálního zabezpečení vykonával i jinou služební 

činnost, než tu, která má být novelou ze zákona o státní službě 

vyňata, potom musí i nadále setrvat ve služebním poměru.  

Odůvodnění: 

Návrh nijak neřeší lékaře vykonávající činnosti podle § 84 odst. 3 

a § 85 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění u těchto jiných 

subjektů. Přechodná ustanovení (bod 3) počítají se státními 

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Není zřejmé, jak bude postupováno 

v případě, kdy jsou činnosti řešené novelou, které nadále nemají být 

státní službou, vykonávány v těchto jiných orgánech.  

Vedle výkonu činností, které jsou službou, lze na konkrétním 

Vysvětleno. 

Působnost služebních orgánů v nemocneském 

pojištění je řešena v § 86 zákona o nemocenském 

pojištění odkazem na úkoly podle § 84 odst. 3  písm. 

a) až k),  které může plnit jen lékař. MO na 

připomínce netrvá. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZXG7SA7)



11 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

služebním místě požadovat i výkon činností a prací, které nejsou 

službou. Systemizované místo bude považováno za služební, ať už je 

podíl činností, které jsou službou, sebemenší (viz např. komentář 

k § 5 zákona o státní službě v ASPI). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Obecně k 

části první a 

třetí 

Ministerstvo 

zemědělství 

Obecně k části první a třetí k problematice příkazů dávaných 

vedoucím zaměstnancem státním zaměstnancům  

K bodu 2. (§ 8 odst. 4) a bodu 6. (§ 16b) změna zákona o organizaci  

a provádění sociálního zabezpečení a k bodu 1. (§ 84 odst. 3 poslední 

věta) a 2. (§ 85 odst. 2 poslední věta) změna zákona o nemocenském 

pojištění: 

 

Doporučujeme předkladateli znovu zvážit institut příkazu lékařů 

okresní správy sociálního zabezpečení (popř. České správy sociálního 

zabezpečení) vůči státním zaměstnancům. Podle našeho názoru 

předložená úprava představuje nepřímou novelu zákona o státní 

službě.  

V zákoně o státní službě je v § 84 stanoveno, že příkazy může 

ukládat pouze příslušný člen vlády, vedoucí Úřadu vlády 

a představený. Navrhovaný materiál (resp. jeho přechodná 

ustanovení) jde tedy nad rámec zákona o státní službě, aniž by ho v 

této části upravil, což není legislativně přípustné.  

 

Zároveň doporučujeme zvážit a celkově zanalyzovat navrhovanou 

úpravu  

s ohledem na statut představeného obecně. Představený má ve své 

kompetenci také provádění služebního hodnocení a další povinnosti 

stanovené mu v § 78 zákona o státní službě. Výše navrhované znění 

zákonů by tedy mělo spíše stanovit, že se lékař okresní správy 

sociálního zabezpečení (popř. České správy sociálního zabezpečení) 

v pozici vedoucího zaměstnance považuje za představeného ve 

smyslu zákona  

o státní službě, aby mohl nadále bez dalšího vykonávat veškeré 

Vysvětleno.  

 

Formulace v bodu 2 (§ 8 odst. 4) a bodu 6 (§ 16b) - 

změna zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení a v bodu 1 (§ 84 odst. 3 poslední věta) a 

2 (§ 85 odst. 2 poslední věta) - změna zákona 

o nemocenském pojištění je shodná s formulací 

použitou v uvedené souvislosti v řadě dalších zákonů, 

srov. např. část sedmnáctou a část dvacátou první 

zákona č. 250/2014 Sb. MZe na připomínce netrvá a 

považuje ji za doporučující. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZXG7SA7)



12 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

pravomoci představeného a řídit výkon služby podřízených 

zaměstnanců (nejen udílet příkazy). Kdyby zůstala navrhovaná 

úprava, mohlo by to v praxi způsobit právě výše uvedené problémy, 

např. s určením správného hodnotitele,  

s možností udělit písemnou pochvalu nebo výtku atd.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Obecně  
K přechodným 

ustanovením 

Ministerstvo 

zemědělství 

K přechodným ustanovením obecně 

Navrhovaná změna se týká primárně lékařů, kteří k 31. 12. 2019 

nedovrší věk 70 let. Tito lékaři, kteří jsou ve služebním poměru na 

dobu neurčitou, budou (v případě zájmu) přijati do pracovního 

poměru na dobu neurčitou. Vyvstává otázka, zda je to pro tyto lékaře 

výhodné. Výhodné by to bylo pouze pro lékaře, kteří dosáhnou do 31. 

12. 2019 věku 70 let, ti ale nebudou mít na uzavření pracovní 

smlouvy právní nárok. Ostatní lékaři budou mít právní nárok, aby 

byli v pracovním poměru, který obecně vykazuje méně výhod než 

poměr služební (omezené možnosti skončení služebního poměru, 

více prostředků obrany v rámci správního řízení, studijní volno, den 

placeného volna pro vyřízení osobních záležitostí, 5 garantovaných 

dnů indispozičního volna atd.).  

 

Výše uvedení zaměstnanci mají pravomocné rozhodnutí o přijetí  

do služebního poměru, které jim má nyní ze zákona „zaniknout“ bez 

dalšího (v případě, že nevyužijí možnost uzavřít pracovní smlouvu). 

V souvislosti s výše uvedeným (aby se zamezilo odlivu těchto 

zaměstnanců) navrhujeme alespoň garantovat, že by v rámci 

uzavíraných pracovních smluv nebyla sjednána zkušební doba (která 

může u dotčených zaměstnanců vzbuzovat legitimní obavy). Takoví 

zaměstnanci by přišli o služební poměr a zároveň i o navrhované 

„zadostiučinění“, neboť by pracovní smlouvu uzavřeli. Podle našeho 

názoru by se těmto zaměstnancům (i s ohledem na jejich „podstav“) 

měly nastavit co nejlepší podmínky. 

 

 

Vysvětleno. 

K věkové výjimce se odkazuje na stanovisko 

k obdobné připomínce MV a MO. MZe na 

připomínce netrvá a považuje ji za doporučující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematika zkušební doby je pokryta dikcí 

přechodných ustanovení, zejm. v čl. VII bodu 3, která 

zaručuje dosavadním státním zaměstnancům právní 

nárok na uzavření pracovní smlouvy ohledně 

pracovního poměru na dobu neurčitou bez dalších 

podmínek; sjednání zkušební doby není však 

vyloučeno, ovšem jen za podmínky, že s tímto 

sjednáním budou souhlasit obě strany (jak to stanoví  

ZP). Obdobné ustanovení je obsaženo i v zákoně o 

státní službě (§ 200 odst. 1) a  dosavadním 

zaměstnancům překlopeným do státní služby se 

zkušební doba rovněž nestanovovala. MZe na 

připomínce netrvá a změnilo ji na doporučující. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZXG7SA7)



13 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

 

Kromě výslovného zapovězení zkušební doby v novém pracovním 

poměru navrhujeme přechodné ustanovení, které by zaměstnancům 

zaručovalo stávající platové podmínky.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Speciální přechodné ustanovení ohledně zaručení 

stávajících platových podmínek není možné, neboť u 

zaměstnanců v pracovním poměru půjde o nový 

právní vztah s novým určením platu podle zákoníku 

práce a prováděcích předpisů vydaných k němu; výše 

platových tarifů přitom odlišná nebude a ani věcně 

být nemůže, neboť by  se jinak zhoršilo platové 

zajištění lékařů LPS, což by bylo z hlediska záměru 

navrhovaného zákona zcela  kontraproduktivní. 

V návaznosti na schválení návrhu zákona se počítá 

s  úpravou příslušných „platových“ nařízení, tj. 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 

prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, a nařízení vlády č. 302/20014 Sb., o 

katalogu správních činností. MZe na připomínce 

netrvá a změnilo ji na doporučující. 

 Odbor 

kompatibility 

Připomínky a návrhy změn:  

K čl. VII - přechodná ustanovení:  

V bodě 3. požadujeme do třetí věty za slova „pracovní smlouvu“ 

doplnit „na dobu neurčitou“, aby nebylo pochyb, že navrhovanému 

právu odpovídá i povinnost České republiky uzavřít s dotčenými 

subjekty znovu smlouvu na dobu neurčitou.  

 

Zároveň by mělo být vyloučeno sjednání zkušební doby se subjekty 

převedenými do pracovněprávního vztahu v navazujících smlouvách, 

aby bylo zamezeno neospravedlnitelnému zhoršení jejich právního 

postavení. 

 

Přechodná ustanovení v bodě 3. a 6., která umožňují rozdílné 

nakládání se státním zaměstnancem v závislosti na jeho dosaženém 

Akceptováno jiným způsobem. 

Za slova „pracovní smlouvu“ byla doplněna slova „s 

druhem práce lékařská posudková činnost v 

pracovním poměru na dobu neurčitou“. 

 

 

 

Odkazuje se na vypořádání obdobné připomínky 

MZe. Připomínka byla vysvětlena. 

 

 

 

Akceptováno. 

Skončení služebního poměru ze zákona podle § 74 
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věku 70 let, vyžadují odůvodnění takového rozdílného nakládání v 

rámci důvodové zprávy, aby bylo zřejmé, že se nejedná o 

neopodstatněnou diskriminaci na základě věku v rozporu se směrnicí 

2000/78/ES. 

 

 

 

Závěr:  

 

Žádáme zohlednit výše uvedené připomínky, aby bylo možno návrh i 

z hlediska obecných zásad práva EU považovat za bezrozporný s 

právem EU. 

odst. 1 písm. h) zákona o státní službě, tj. dnem 31. 

prosince kalendářního roku, v němž státní 

zaměstnanec dovršil 70 let, bylo při přijímání zákona 

o státní službě (stejně jako v předchozím zákoně č. 

218/2002 Sb. nebo jako v zákoně o soudech a 

soudcích) posouzeno jako odůvodněný postup v 

souladu s čl. 6 směrnice 2000/78/ES. Tento postup 

má mj. zabezpečit plynulý výkon státní služby a musí 

být tedy zřejmé, kteří státní zaměstnanci služební 

poměr skončí tak, aby mohla být zahájena jednání s 

novými uchazeči o výkon služby v rámci služebních 

míst v systemizaci. Pracovní místa, kterými budou 

nahrazena služební místa a pro jejichž systemizaci 

platí podle § 172 zákona o státní službě stejná 

pravidla jako pro systemizaci služebních míst, lze 

tedy bezpečně obsadit pouze těmi bývalými státními 

zaměstnanci, u kterých nemělo dojít na základě 

uvedeného ustanovení ke skončení služebního 

poměru ze zákona. Zaměstnanci v pracovním 

poměru, kterým by služební poměr skončil, lze pak 

obsadit pouze ta pracovní místa, která vzniknou z 

bývalých neobsazených služebních míst, resp. ze 

služebních míst, u kterých nebylo zahájeno jednání k 

jejich obsazení jinými uchazeči. Pokud tedy měl 

skončit služební poměr státnímu zaměstnanci bez 

možnosti dalšího adekvátního uplatnění ze zákona, 

nelze považovat za diskriminaci z důvodu věku, 

pokud by nebylo možné všem těmto bývalým státním 

zaměstnancům zaručit pokračování v pracovním 

uplatnění stejně jako bývalým státním 

zaměstnancům, u kterých ke skončení služebního 

poměru ze zákona nebyl dán důvod. S ohledem na to, 

že u státních zaměstnanců, u kterých byl dán v témže 

kalendářním roce zákonný důvod ke skončení 
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služebního poměru bez jakéhokoliv finančního plnění 

s tím spojeného, nelze považovat za diskriminaci, 

pokud neobdrží stejné zadostiučinění jako státní 

zaměstnanci, u kterých nebyl dán důvod ke skončení 

služebního poměru. Po přijetí tohoto zákona se 

zaměstnancům, u kterých byl dán důvod ke skončení 

služebního poměru, nabízí možnost dalšího 

adekvátního pracovního uplatnění, kterou by bez něj 

již neměli. U této skupiny státních zaměstnanců jde o 

vylepšení jejich postavení a pro poskytnutí 

zadostiučinění spojeného se skončením služebního 

poměru proto není dán důvod. Z hlediska 

proporcionality nelze na zkrácení služebního poměru 

maximálně o 6 měsíců pohlížet stejně jako na 

skončení služebního poměru na dobu neurčitou. 

V tomto smyslu byla doplněna důvodová zpráva. 

 

 

K čl. I 

Doplnění 

bodů 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

Nad rámec návrhu v části první článku I návrhu požaduje 

ČMKOS doplnit nové body 7 a 8, které zní: 

 

7. V § 82 se vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna občanovi při 

sepisování žádosti vydat její kopii. To platí obdobně pro věznici a 

ústavy pro výkon zabezpečovací detence, pokud jsou podle odstavce 

3 příslušné k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění.“ 

Dosavadní odstavce 4 až 5 se označují jako odstavce 5 až 6. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že si občan nemůže žádost vyhotovit sám, ale 

sepisuje mu ji OSSZ, považujeme na základě poznatků z praxe za 

praktické, aby byla kopie žádosti občanovi vydávána hned a na místě, 

zejm. pro urychlení případného procesu podání námitek proti 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Zavedení této povinnosti OSSZ neshledává MPSV 

jako nezbytné. OSSZ již v současnosti poskytují 

kopie žádostí klientům, kteří o to projeví zájem. 

V každém případě, tj. i bez požadavku klienta, je mu 

na OSSZ předáno potvrzení o sepsání žádosti a dále 

zpravidla i informace o dobách pojištění evidovaných 

v ČSSZ v podobě papírového výpisu. Žádost 

o důchod zůstává součástí dávkového spisu a klient 

(jakožto účastník řízení) má tedy kdykoliv možnost 

se k ní dostat, pokud to za jakýchkoliv důvodů 

považuje za účelné. ČSSZ nezaznamenává žádné 

stížnosti týkající se automatického nepořizování 

kopie žádosti. Zásadní „technickou“ překážkou pro 

zavedení této povinnosti OSSZ je to, že každá žádost 

o důchod má dvě části, přičemž v rámci návštěvy 
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rozhodnutí. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 

8. V § 83b odst. 2 se čísla „4“ nahrazují čísly „5“. 

 

Odůvodnění: 

Legislativně- technická úprava v návaznosti na požadovanou novelu 

§ 82. 

 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

klienta na OSSZ se vyplňuje pouze první z nich a tato 

se předkládá klientovi k podpisu. Druhou část žádosti 

v rámci procesu jejího „dovybavení“ vyplňuje již 

sama OSSZ na základě údajů uvedených ve svých 

evidencích, tato se obvykle vyplňuje až po odchodu 

klienta, a proto není možné mu v rámci jeho návštěvy 

na OSSZ předložit její kopii. V případě realizace 

návrhu ČMKOS by ale bylo třeba předkládat 

klientům kopii žádosti jako celku, tj. OSSZ by 

musely tyto kopie „dosílat“ za klienty. To by si 

vyžádalo navýšení administrativní zátěže (žádostí je 

ročně cca 200.000) a nákladů na poštovné (cca 10 

mil. Kč). Argument navrhovatele ohledně „urychlení 

případného procesu podání námitek proti rozhodnutí“ 

nepovažuje MPSV za zásadní, neboť neshledává 

žádnou souvislost mezi pořízením kopie žádosti a 

zrychlením námitkového řízení. 

ČMKOS s vysvětlením souhlasí. 

 

 Rada seniorů Rada seniorů vítá předložený návrh systémových změn lékařské 

posudkové služby sociálního zabezpečení, který má ambici 

nepřiměřeně dlouhé procesní lhůty vyřizování příspěvku na péči 

zkrátit. Rada seniorů ČR vnímá objektivní potřebu navrhovaných 

úprav na změnu důchodového věku lékařů posudkové služby resortu 

práce a sociálních věcí i objektivní potřebu zapojit do výkonu 

posudkových agend ve věci důchodového pojištění, nepojistných 

sociálních dávek a zákonných výhod osob se zdravotním postižením 

lékaře další. Pouhé zvýšení důchodového věku lékařů posudkové 

služby ale Rada seniorů ČR nepovažuje za systémové řešení 

personálního deficitu posudkových lékařů, zvýšit je nezbytné 

atraktivitu a společenskou prestiž profese, které nejsou u lékařské 

obce dominantní. Naznačení těchto aktivit předložený návrh 

postrádá. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

K zajištění kvality posuzování budou tzv. smluvní 

lékaři pro výkon lékařské posudkové činnosti v 

sociálním zabezpečení proškoleni. Řešení 

neatraktivity a společenské prestiže profese  je nad 

rámec obsahu  novelizovaných zákonů. Postup v 

připomínkované situaci je uveden v čl. VII bodu 4. 

Návrhu zákona. Pokud se konkrétní lékař rozhodne 

pro ukončení své pracovní kariéry, tj. nepokračovat v 

práci v zaměstnaneckém vztahu, je to jeho svobodná 

volba a situaci není důvodné právně řešit. Zachování 

komisionálního posuzování v podmínkách ČSSZ se 

nepovažuje za důvodné; všichni lékaři posudkové 

služby jsou odborně edukováni pro výkon své práce a 

formou kontinuálního vzdělávání si doplňují 
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Rada seniorů ČR upozorňuje na riziko snížení kvality posudkové 

služby, které může nastat z důvodu rozšířených kompetencí tzv. 

smluvních lékařů. Proto dohled stávajících posudkových lékařů 

Okresních správ sociálního zabezpečení nad procesním postupem a 

kvalitou výkonu posudkové služby od tzv. lékařů smluvních by měl 

být komplexní, důsledný a kvalifikovaný. Půjde o náročnou, 

intenzivní a velmi odpovědnou práci, která by měla být příslušně 

ohodnocena. 

 

Z předložených materiálů není zřejmé, jakým způsobem bude 

ministerstvo práce vypořádávat ty lékaře posudkové služby, kteří 

odmítnou převod svého zaměstnaneckého vztahu z právní formy 

služebního poměru dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na 

právní formu pracovního poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce. Rada seniorů ČR požaduje delikátní problém vyřešit. 

 

Rada seniorů ČR podporuje přesun kompetencí a odpovědnosti 

odvolacího řízení ve věci nepojistných sociálních dávek a výhod osob 

se zdravotním postižením z ministerstva práce a sociálních věcí na 

Českou správu sociálního zabezpečení. K zachování objektivity 

rozhodování ale požadujeme současný institut tříčlenných 

posudkových komisí, které dosud odvolací řízení rozhodují na 

ministerstvu práce a sociálních věcí zabezpečit též na České správě 

sociálního zabezpečení.  

Tato připomínka je zásadní. 

průřezově novinky ze všech klinických oborů 

medicíny.  Součinnost lékařské posudkové služby 

s poskytovateli zdravotních služeb jim umožňuje  mít 

ucelené a podrobné informace o zdravotním stavu 

posuzované osoby. V činnosti LPS se uplatňují 

principy  multidisciplinární spolupráce založené na 

součinnosti s  ošetřujícími lékaři a sociálními 

pracovníky ÚP ČR. Vzhledem ke všem uvedeným 

skutečnostem a s přihlédnutím k dlouhodobému 

nedostatku a nezájmu lékařů-poskytovatelů zdravotní 

péče o práci v PK MPSV není komisionální způsob 

posuzování důvodné dále udržovat. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZXG7SA7)


