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Abstrakt 

Cílem práce je identifikovat všechny současné problémy lékařské posudkové služby a 

navrhnout možné změny a doporučení, které by mohly systém zefektivnit. V části zabývají 

se teoretickými východisky je využit koncept státu veřejných služeb, přičemž je poukázáno 

na jeho krizi efektivnosti. Dále byl popsán vývoj oboru posudkového lékařství a jeho 

současná podoba. V analytické části byla vybrána informační analýza dokumentů, která 

napomohla k odhalení všech problémů a jejich postupného vývoje. Analýza byla využita i 

k navržení změn a doporučení. Taktéž byl uskutečněn expertní rozhovor, který podložil 

výsledky analýzy. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is to identify all current problems of The Medical Assessment 

Service and to suggest possible changes and recommendations that could make the system 

more effective. In the theoretical part is used the concept of the welfare state and points out 

its crisis of efficiency. Furthermore, the development of the field of Assessment Medicine 

and its current form was described. In the analytical part was selected an analysis of the 

information content of documents, which helped to identify all problems and their gradual 

development. The analysis was also used to propose changes and recommendations. An 

expert interview was conducted to substantiate the results of the analysis. 
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 Úvod 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že téma lékařské posudkové služby se týká pouze 

medicínské oblasti, ve skutečnosti však zasahuje nejen do této sféry, ale týká se také 

oblasti sociální, ekonomické a pracovně-právní. Jelikož posudkoví lékaři vyhotovují 

posudky, jež slouží jako poklady pro (ne)uznání nároku na příspěvky, dávky či jiného 

benefitu systému sociálního zabezpečení, ovlivňují tím z ekonomického pohledu výdaje, 

které stát vynaloží na vyplácení těchto příspěvků, ale zároveň i kvalitu života lidí, kteří 

nárok (ne)získají, jelikož je v mnoha případech důležitým finančním zdrojem. Proto je 

klíčové, aby posudkoví lékaři vykonávali svoji práci co nejkvalitněji, vyvarovali se 

pochybení a měli adekvátní přístup k těmto žadatelům.  

 V rámci České republiky se posudkové lékařství potýká hned s několika problémy. 

Prvním je nedostatečný počet posudkových lékařů. Tuto situaci předvídalo Ministerstvo 

práce a sociální věcí již v roce 2008, avšak nyní bylo dosaženo kritického bodu. Svůj podíl 

na tomto stavu nese především schválení novely zákona o státní službě č. 144/2017 Sb., 

[Zákon č. 144/2017 Sb.] ve kterém je obsažena podmínka, že žádný státní zaměstnanec, 

což je i posudkový lékař, nesmí přesáhnout věk 70 let, a proto by své povolání museli ke 

konci roku 2018 ukončit. Počet lékařů by tak klesl na neúnosnou hranici. Tuto situaci se 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení snaží řešit 

zvýšením finančního ohodnocení, zavedením mimořádných odměn za nadlimitní počet 

posudků, změnami ve vzdělávání posudkových lékařů či přenesením některých úkonů na 

odborné asistenty posudkových lékařů, referentky posudkových lékařů anebo na ošetřující 

lékaře [Baxa 2017].  

 S nízkým počtem posudkových lékařů souvisí i další problém, kterým jsou velké 

nároky kladené na tyto lékaře. Je nutné uvědomit si, že lidé v této profesi se pohybují na 

rozhraní zdravotního a sociálního systému, přičemž tato široká působnost vyžaduje 

vysokou vzdělanost, odpovědnost, morální úroveň a humánní přístup, avšak je stále 

náročnější všechny tyto aspekty dodržovat [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2008b]. 

V průběhu třinácti let se počet posudků připadajících na jednoho lékaře zdvojnásobil. Na 

PL se vztahuje nejen etický kodex státního zaměstnance, tedy zajistit maximálně efektivní 

a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, ale zároveň i 

etické principy pracovníků sociální práce. Další podobností, kterou profese posudkových 

lékařů a sociálních pracovníků sdílejí a ohrožují, je syndrom vyhoření. Obě zaměstnání 

můžeme zařadit do kategorie pomáhající, protože obě pracují s lidmi na základě 
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podobných etických pravidel a se srovnatelným osobním nasazením, což je náročné na 

psychický stav [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2007]. 

 Problémem je i názor veřejnosti a lékařů jiných oborů na práci posudkových lékařů. 

V roce 2007 realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí šetření, jehož úkolem bylo 

zjistit názor veřejnosti, posudkových lékařů i lékařů jiných oborů na práci lékařské 

posudkové služby. Dle daného zjištění, posudkoví lékaři shledávají největší problém ve 

výši ohodnocení, nízké prestiži povolání a malého kontaktu s medicínou. Názor ostatních 

lékařů koresponduje s názorem posudkových lékařů, kteří nejčastěji zmiňovali nízkou 

prestiž povolání, jelikož nepovažují posudkové lékařství za atraktivní obor, a rovněž často 

uváděli neklinické zaměření této specializace. Taktéž je důležité poukázat na fakt, že náplň 

této práce znali především lékaři starší 50 let. Převládající názory laické veřejnosti jsou 

takové, že většina je přesvědčena o potřebnosti této služby, avšak panuje i názor, že by 

posuzování mělo být svěřeno praktickým lékařům. Dále většina dotázaných lidí souhlasila, 

že by se mělo zvýšit povědomí veřejnosti o lékařské posudkové službě a také zlepšit 

spolupráce praktických a posudkových lékařů [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2008c]. 

Jelikož se lékařská posudková služba České republiky v současné době potýká 

s tolika problémy, je nutné si položit otázku, jestli je tento stav z dlouhodobého hlediska 

udržitelný a zdali je možné tuto kritickou zlepšit. Zkvalitnění posudkové činnosti by bylo 

k užitku nejen státu a jeho sociálnímu systému, ale i pacientům a samotným posudkovým 

lékařům. 
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1. Cíle a otázky 

V rámci následující části se budu věnovat stanovení hlavních cílů, které jsou stěžejní pro 

tuto bakalářskou práci. Dále se zaměřím na výzkumné otázky, ze kterých by měla vzejít 

případná doporučení. 

 

1.1 Výzkumné cíle 

1. Identifikace hlavních problémů české lékařské posudkové služby 

2. Stanovit vhodné návrhy na řešení problémů české lékařské posudkové služby 

3. Zjistit názor odborných aktérů v oblasti posudkové služby na současný stav české 

lékařské posudkové služby 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat všechny problémy, které 

v současné době ohrožují lékařskou posudkovou službu. Zvolenou analýzou vybraných 

dokumentů autorka identifikuje veškeré současné problémy a zároveň získá podněty pro 

vypracování návrhů a doporučení, které by mohly přispět ke stabilizaci české lékařské 

posudkové služby a zvýšit i její efektivnost. 

Pro ověření výsledků vyplývajících z analýzy dokumentů autorka zvolila i 

kvalitativní rozhovor provedený s expertem na oblast lékařské posudkové služby, který 

může na základě svých zkušeností potvrdit či vyvrátit informace získané z dokumentů. 

Informační analýza odborných dokumentů napomohla autorce sestavit její vlastní návrhy 

na změny a doporučení, které následně prodiskutovala s expertem.  

 

1.2 Výzkumné otázky 

Níže jsou uvedené výzkumné otázky, vycházející ze stanových výzkumných cílů. 

 

1. Jaké jsou hlavní problémy lékařské posudkové služby v současné době? 

2. Jaké názory zastávají odborníci na současné problémy lékařské posudkové služby? 

3. Jaké jsou jiné alternativy LPS? 

4. Jaké existují návrhy na změny, které by bylo možné zavést v České republice? 

5. Jaké existují překážky pro navržené změny? 
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2. Koncept státu veřejných sociálních služeb a jeho krize efektivnosti 
 

Samotné vymezení i označení pojmu welfare state (neboli sociální stát) je problematické. 

V češtině i v dalších jazycích není možné využít doslovného překladu, jelikož každý jej 

může chápat rozdílně. Autorka práce se rozhodla využít české označení, které používá 

Potůček (1995) „stát veřejných sociálních služeb“.  Jedna z možných definic zní: „sociální 

stát je typem společnosti, ve které vláda na sebe převezme odpovědnost za ekonomickou, 

sociální a politickou prosperitu (blaho) svých občanů.“ [Thoenes citován in Večera 1996: 

26] Jak popisuje Večeřa (1996) za hlavní cíle státu veřejných sociálních služeb je 

považováno: 1. zajišťování prosperity, 2. zajišťování sociální rovnosti, 3. zajišťování 

sociální stability, 4. snížení sociálních nerovností a vyšší sociální spravedlnost, 5. 

standardní úroveň veřejných sociálních služeb, 6. sociálních stability a 7. legitimace 

společenského systému. [Goodin et al. 1999]. Je nemožné, aby všechny cíle byly 

naplňovány zároveň a ve stejné míře, a proto každý stát veřejných sociálních služeb 

naplňuje své cíle rozdílně. Tyto rozdílnosti jsou tvořeny sociokulturními hodnotami 

společnosti a také to, jaký politický systém ve společnosti převažuje. 

 Jedním z úkolů státu veřejných sociálních služeb je poskytovat svým občanům 

sociální ochranu, která je zastřešována sociálním zabezpečení. Pokud jej budeme brát ze 

širokého pohledu, je možné sociální zabezpečení definovat jako „právní, finanční a 

organizační nástroje a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a 

sociální důsledky různých sociálních událostí nebo situací (…).“ [Večeřa 1996: 86]. Do 

sociálních situací, které jsou státem právně uznány spadá – chudoba, invalidita, nemoc a 

úraz, závislé dětství a mládí, mateřství a rodičovství, stáří, smrt živitele a nezaměstnanost 

[Arnoldová 2011: 10]. Pokud se pozorně podíváme, můžeme zjistit, že invalidita, nemoc a 

úraz, závislé dětství a mládí spadají do kompetencí posuzování LPS, jejíž úkolem je 

vytváření posudků, které slouží jako poklady o rozhodnutí o nároku na dávku či příspěvek, 

které kompenzují pracovní neschopnost a zdravotní omezení.  

 Na přelomu 60. a 70. let minulého století začali kritici poukazovat na první známky 

krize v několika oblastech. Pro účely práce bude poukázáno na jednu krizi – ztrátu 

efektivnosti sociálního státu. Tento typ krize kritizují především liberálové, jež zastávají 

názor, že jsou vynakládány až příliš vysoké finance na fungování systému, které je složité 

a nepřehledné. „Nízká efektivnost způsobující růst nákladů navíc znemožňuje u některých 

sociálních služeb plné pokrytí poptávky, které má naopak, (…), tendenci neúměrně 

stoupat.“ [Večeřa 1996: 62]. S tímto typem krize se potýká česká lékařská posudková 
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služba již několik let. Problém s efektivitou, její příčiny a dopady jsou diskutovány 

v kapitolách šest a sedm. 

  



 

 

8 

 

3. Vývoj oboru lékařské posudkové služby  

První programy sociálního zabezpečení vznikaly na území dnešní České republiky 

již během 19. století, a to díky průmyslovému rozvoji. Rozvíjení práce v továrnách sebou 

totiž přineslo zvýšení počtu úrazů, každodenního nebezpečí a ohrožení průmyslových 

pracovníků. Proto již v letech 1887 a 1888 došlo k přijetí zákona o nemocenském pojištění 

[Rákosník, Tomeš 2012: 301]. 

V období první republiky docházelo k postupným změnám, kdy byl vytvořen úplný 

systém sociálního zabezpečení. Během tohoto období byly také „podepsány všechny 

úmluvy Mezinárodní organizace práce, které se týkaly odškodnění pracovníků za úrazy a 

nemoci z povolání, nemoci, stáří, invalidity, (…) dávek v nezaměstnanosti a rovného 

zacházení s vlastními i cizími pracovníky při odškodňování úrazů.“ [Socioklub 1997: 208] 

Období druhé světové války situaci ve zdravotnictví negativně ovlivnilo a došlo tak 

k omezení některých sociálních benefitů. S koncem války došlo k výrazným společenským 

a technickým změnám a pokrokům ve společnosti i v lékařské oblasti. To ovlivnilo nejen 

systémy sociálního zabezpečení, ale i zdravotní péči, které musely na změny reagovat a 

uspokojovat požadavky a potřeby obyvatel, čímž se zvýšily vynakládané finanční 

prostředky [Socioklub 1997: 213]. 

Poté došlo k nastolení komunistického režimu a byly prosazeny tři znárodňovací 

předpisy, které se týkaly zdravotní péče. V 60. letech byla dokončena zdravotnická 

reforma a zdravotnický systém byl postaven na centrálním řízení státu a sovětských 

ideových základech. [Rákosník, Tomeš 2012: 305] 

S postupem času se začaly zvyšovat nároky na posuzování zdravotního stavu osob 

nejen v souvislosti se zaměstnáním, ale i s jinými životními a sociálními událostmi. Kvůli 

těmto nárokům bylo nutné vzdělávat lékaře v posuzovací činnosti. 1. července 1953 byl 

založen Ústav pro doškolování lékařů (nyní Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví), který se výrazně podílel na rozvoji posudkové činnosti. O osm let později 

vznikla Katedra posudkového lékařství a za dalších deset let, v roce 1971, byl obor uznán 

za specializační. Klíčovou osobou pro vývoj posudkového oboru byl prof. MUDr. Rudolf 

Bureš, který postavil základy pro posuzování vytvořením teorie i metodologie pro 

posudkovou činnost, také „definoval základní posudkové kategorie a vymezil jejich 

obsah.“ [Čevela, Čeledová, Zvoníková 2010: 15] Další výraznou osobou byl MUDr. Jiří 

Jeřábek, CSc., který se zasloužil o vytvoření předatestační přípravy pro lékaře studující 

posudkový obor.  
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S pádem komunistického režimu po roce 1989 došlo také k rozpadu systému ústavů 

národního zdraví, což nutně vedlo k navrhnutí reformy v oblasti sociálních služeb a 

sociální pomoci, kam spadá i systém posuzování zdravotního stavu. Jelikož nastolení 

nového posuzovacího systému bylo nelehkým úkolem, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(dále MPSV) rozhodlo ve spolupráci s Agenturou pro trh práce a sociální politiku vytvořit 

projekt, který by zmapoval systémy posudkové služby ve vybraných evropských zemí a 

nabídl tak možnou inspiraci pro vytvoření efektivního systému posudkové služby pro 

Českou republiku [Socioklub 1997: 13].  

V postupem času se začaly objevovat první problémy, a proto bylo v roce 2006 

zákonem č. 109/2006 Sb., rozhodnuto o rozdělení lékařské posudkové služby České správy 

sociálního zabezpečení (dále LPS ČSSZ) na dvě části. První část působící pro účely 

důchodového a nemocenského pojištění zůstala na ČSSZ a Okresní správě sociálního 

zabezpečení (dále OSSZ), druhá část byla přesunuta na Úřad práce České republiky (dále 

ÚP ČR), které začaly posuzovat zdravotní stav pro účely zaměstnanosti a ostatních 

systémů sociální ochrany. Tam od roku 2007 spadalo i nově zavedené posuzování stupně 

závislosti, které nahradilo původní posuzování bezmocnosti a posuzování dlouhodobě 

těžce zdravotně postiženého dítěte vyžadující mimořádnou péči.  V rámci reorganizace 

došlo k přemístěním několika posudkových lékařů (dále PL) a referentů do LSP na ÚP, 

nově byla domluvena i spolupráce se smluvními lékaři. Brzy se ukázalo, že nebyl správně 

odhadnut potřebný počet zaměstnanců, čímž došlo k personální poddimenzovanosti. To 

zapříčinilo narůstání posuzovací doby i nevyřízených posudků a v průběhu roku 2007 se 

situace LPS ÚP stala kritickou. Situaci zhoršily změny spojené se zavedením stupně 

závislosti, za první pololetí byl obdržen stejný počet žádostí, který byl původně kalkulován 

na celý rok. Jen s velkým nasazením lékařů ČSSZ, kteří vypomohli ÚP se podařilo 

krizovou situaci ustát. Jelikož reorganizace nepřinesla zefektivnění ani snížení pracovního 

zatížení, byly obě části v roce 2009 znovu sloučeny, čímž se znovu vytvořila jednotná LPS 

na ČSSZ [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009: 35-36]. 

 Od 1. ledna 2012 nabyla platnosti sociální reforma, jejímž cílem bylo zvýšení 

efektivity a ekonomické hospodárnosti systému sociálních služeb. Změny spojené 

s reformou se dotkly i posudkové činnosti. Za prvé došlo k proměně u posuzování stupně 

závislosti, kdy dříve bylo hodnoceno zvládání 36 úkonů (18 úkonů péče o vlastní osobu a 

18 úkonů soběstačnosti), pod které spadalo hodnocení 129 činností. Tento proces nebyl 

považován za efektivní, a proto byl nahrazen posuzováním deseti základních životních 
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potřeb (více v kapitole 4.2.3). Další výhodu, které nové posuzování přineslo, se dotklo 

oblasti posuzování zdravotního stavu. Byl vytvořen víceúčelový formulář, díky kterému se 

těžce zdravotně postižená osobě již nemusí podávat vícero žádostí a posudek, což vedle ke 

snížení administrace pro obě strany. [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2011: 16-17]. 

 Víceúčelovost posudku je využita i v případě průkazů pro zdravotně postižené 

osoby, jelikož „jednotlivé stupně závislosti odůvodňují přiznání průkazu osoby se 

zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, a to podle § 34 zákona č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.“ [Čevela, Zvoníková 2012] 

Celkem existují čtyři stupně závislosti a tři druhy průkazů, proto prvnímu stupni odpovídá 

průkaz TP, druhému stupni ZTP, třetí a čtvrtému stupni průkaz ZTP/P [Šimůnek 2016: 

online]. Během reformy proběhlo v LPS několik změn, a proto byla celá situace 

monitorována. Z dostupných hodnocení je možné vyvodit, že reforma splnila svůj účel, 

protože poklesl počet žádostí o posouzení schopnosti mobility [Čevela, Zvoníková 2012: 

online]. 

 Po roce 2012 se problémy v LPS výrazně neřešily, a proto docházelo k jejich 

neustálému prohlubování. V roce 2018 muselo být na ČSSZ i MPSV zavedeno krizové 

období, což bylo jen dalším impulsem ke změnám. I proto MPSV v březnu letošního roku 

vydalo předběžná východiska reformy LPS, které by se měly během let 2019 až 2021 

průběžně zavádět.  
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4. Současný systém české lékařské posudkové služby 

Jelikož je systém LPS rozdělen mezi čtyři složky státní správy, jejichž úkony a 

kompetence se liší, považuji za důležité popsat aktuální podobu české posudkové služby a 

vysvětlit všechny druhy posuzování.   

 

4.1 Organizace a činnost lékařské posudkové služby 

Od svého vzniku prošla česká lékařská posudková služba několika změnami, díky kterým 

se zformovala až do své současné podoby. 

 Cílem lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení je „posuzování 

zdravotního stavu a pracovní (ne)schopnosti občanů pro účely pojistných i nepojistných 

sociálních systémů.“ [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013] Posuzování provádí 

posudkoví lékaři, jejichž náplní práce je vyhotovení výstupů v podobě posudků, což jsou 

vyhodnocení, zdali daná posuzovaná osoba naplňuje stanovené podmínky k tomu, aby jí 

byl přiznán určitý příspěvek, dávka či jiná výhoda, kterou systém sociální ochrany nabízí.  

 Současná česká LPS je řízena orgány státní správy, jimiž jsou Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV), posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (PK 

MPSV), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Okresní správa sociálního 

zabezpečení (OSSZ). Každá z těchto čtyř složek vykonává rozdílné funkce, které se podílí 

na chodu posudkové služby [Arnoldová 2012: 67-69]. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jedním z ústředních orgánů státní správy, 

který se zabývá sociální politikou, sociálním pojištěním, zaměstnaností, pracovně právní 

oblastí, rovností mezi muži a ženami a evropskou integrací. Má tedy široký okruh 

působnosti, kam spadá i LPS, pro kterou ministerstvo vykonává funkci organizující, 

kontrolující, řídící a rovněž vytváří koncepce [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013]. 

Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí jsou zaštiťovány MPSV. 

Jedná se druhoinstanční posudkový orgán, do jehož kompetencí spadá posuzování 

zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro přezkumné soudní řízení rozhodnutí vydaným 

ČSSZ (v případě důchodového pojištění) a odvolacího správního řízení (v případě, že 

napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku z OSSZ). Detašovaná pracoviště PK 

se v současné době nachází v sedmi městech České republiky – Brně, Českých 

Budějovicích, Hradci Králové, Plzni, Praze, Ostravě a Ústí nad Labem [Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 2013]. 

Komise se musí skládat alespoň ze tří členů – posudkového lékaře (který je 
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současně i předsedou komise), tajemnice a odborného lékaře klinického oboru. Složení 

posudkových komisí nikdy není předem stanovené. Předseda dané komise nejprve 

prostuduje, o jaký případ se jedná a po uvážení zvolí adekvátní členy komise, tedy i 

odborného lékaře, kterých může být i více. Otázka místní příslušnosti komisí není nijak 

právně vázána, avšak ve většině případů volí soudy a odvolací správní orgány nejblíže 

situované detašované pracoviště MPSV [Čevela et al. 2015: 119; Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 2013]. 

Je nutné upozornit na skutečnost, že PK neuskutečňují posuzování zdravotního 

stavu a pracovní schopnosti na základě požadavku posuzované osoby, ale výhradně na 

požádání odvolacího správního orgánu či soudu [Ministerstvo práce a sociálních věcí 

2013]. 

Česká správa sociálního zabezpečení je institucí státní správy, jejíž služby 

využívá 8,9 milionu klientů. Do jejích kompetencí spadá důchodové a nemocenské 

pojištění, dohlíží na plnění mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a také spravuje 

úsek LPS, jehož úkolem je kontrola a koordinace lékařů pracujících na OSSZ (i oddělení 

LSP ČSSZ), kteří posuzují zdravotní stav, pracovní schopnost i dočasnou pracovní 

neschopnost (DPN), rovněž zde spadá dohled nad aplikováním práva sociálního 

zabezpečení Evropského společenství (ES) a vypomáhá MPSV s tvorbou celostátní 

koncepce LPS [Čevela et al. 2015: 119-120; Česká správa sociálního zabezpečení 2019c]. 

„Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také výkon posudkové činnosti pro účely 

odvolacího řízení správního v nemocenském pojištění a pro účely řízení o námitkách ve 

věcech důchodového pojištění.“ [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013] 

Okresní správa sociálního zabezpečení je územní organizační složkou ČSSZ, pod 

níž funguje ještě Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a Městská správa 

sociálního zabezpečení Brno (MSSZ). Pod všechny tři zmíněné instituce spadá několik 

oddělení (např. sociální, nemocenského a důchodového pojištění, kontroly, vnitřní správy) 

včetně oddělení lékařské posudkové služby [Česká správa sociálního zabezpečení 2019b]. 

I lékaři OSSZ mají za úkol posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost, a to 

v následujících případech: 

• invalidita a změna stupně invalidity; (viz kapitola 4.2.2) 

• dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte; (viz kapitola 4.2.3) 

• stupně závislosti pro účely příspěvku na péči; (viz kapitola 4.2.3) 

• zdravotní postižení osoby pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním 
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postižením, včetně mobility; (viz kapitola 4.2.4) 

• zdravotní postižení osoby pro účely příspěvku na zvláštní pomůcky; (viz kapitola 

4.2.4) 

• zdravotní stav osoby pro účely přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (viz 

kapitola 4.2.5) [Čevela et al. 2015: 120]. 

 

Do kompetencí OSZZ ovšem patří i zvláštní druh kontrolní činnosti, jejímž 

smyslem je dohlížení na efektivní vynaložení finančních prostředků vyplácených na 

nemocenské pojištění. [Čevela, Čeledová, Zvoníková 2010: 25]. 

 

Nesouhlas s posudkem 

Posudky LPS jsou pouze podkladem pro správní či soudní rozhodnutí, a proto není možné 

proti nim podávat opravné prostředky, což jsou „např. odvolání, odpor, stížnost k nápravě 

vadných rozhodnutí.“ [všeobecná encyklopedie 1999: 267] Opravné prostředky je tedy 

možné podávat až proti vydanému rozhodnutí. Jestliže daná osoba nesouhlasí 

s rozhodnutím, které bylo vytvořeno na základě posudku OSSZ, je možné se odvolat. 

Následně o námitce rozhoduje nadřízený správní orgán, tedy ČSSZ nebo PK MPSV. 

[Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013]  

 

4.2 Posuzování zdravotního stavu  

V této je popsáno všech pět oblastí, do kterých LPS zasahuje a vytváří pro ně posudky 

sloužící jako poklady pro přiznávání dávek a příspěvků.  

 

4.2.1 Pro účely nemocenského pojištění 

Systém nemocenského pojištění je upravován zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. Hlavním úkolem nemocenského pojištění je 

zajistit pojištěnou osobu některou ze šesti dávek nemocenského pojištění, 

1. nemocenské; 

2. peněžitá pomoc v mateřství;  

3. ošetřovné; 

4. vyrovnávací příspěvek těhotenství a v mateřství; 

5. dávka otcovské poporodní péče; 

6. dlouhodobé ošetřovné; 
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jestliže daná osoba není schopna pracovat ať už z jakýkoliv důvodů. Aby pojištěnci mohla 

být dávka vyplacena, musí splňovat všechny nastavené podmínky – účastnit se pojištění 

(např. studenti či osoby v evidenci ÚP se neúčastní), být pojištěn po předepsanou dobu a 

zdravotní podmínku. Všechny vyplácené dávky jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jejich 

vyplácení má na starost OSSZ [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019c]. 

Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění rovněž spadá do 

provádění pojištění, LPS tedy posuzuje:  

• dočasnou pracovní neschopnost (DPN); 

• pracovní schopnost po uplynutí podpůrčí doby; 

• zdravotní stav pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, 

ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství [Čevela et 

al. 2015: 125]. 

 U DPN byly v průběhu let změněny podmínky pro vyplácení, od 1. července 2019 

byla zrušena karenční doba, což znamená, že i první tři dny DPN budou propláceny [Česká 

správa sociálního zabezpečení 2019b]. Prvních čtrnáct dní je propláceno zaměstnavatelem, 

od patnáctého dne je proplácena nemocenská dávka, které může trvat maximálně 380 

kalendářních dnů, tato doba je označována za podpůrčí dobu. [Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 2019c] 

V případě posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění je 

posuzování založeno na práci ošetřujících a posudkových lékařů. Ošetřující lékař nejprve 

vyhodnotí stav posuzované osoby, a poté se rozhodne, jestli vystaví potvrzení o DPN. 

Pokud je posouzení vystaveno, dalším úkolem lékaře je opakovaně provádět posouzení 

během celého období, kdy trvá pracovní neschopnost osoby. Kompetencí ošetřujícího 

lékaře je i ukončení DPN. [Čeledová 2015: 10-12] 

Hlavním úkolem PL OSSZ je kontrolní činnost nejen správného posouzení 

zdravotního stavu provedené ošetřujícím lékařem, ale rovněž i kontrola vedení lékařské 

dokumentace. S kontrolou vypomáhají referentky, které mají na starost administrativní 

činnost např. vypracovávání pokladů či spolupráci s jinými složkami OSSZ a ČSSZ. Ve 

většině případů se kontroly účastní i posuzovaná osoba, jejíž povinností je dostavit se ve 

stanovením termínu, prokázat se průkazem totožnosti a přinést s sebou veškeré potřebné 

poklady důležité pro posuzování. Jestliže je rozhodnuto o ukončení DPN a posuzovaná 

osoba nesouhlasí, je možné, aby se odvolala. Odvolání má na starosti vedoucí lékař OSSZ, 

který zkontroluje, jestli nedošlo k pochybení. Další spolupráce lékařů nastává v případě 
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tzv. „konzultace“. Nejméně 30 dní před uplynutím podpůrčí doby se lékaři setkají, aby 

projednali zdravotní stav, pracovní (ne)schopnost a jejich možný vývoj do budoucna 

[Čevela et al. 2015: 126-127]. 

Posuzované osoby nebo pojištěnci musí plnit stanovené podmínky – zdržovat se 

v místě nahlášeného bydliště a dodržovat režim povolených vycházek, pokud dojde 

k porušení, je možné uložit sankci v podobě zkrácení až odejmutí nemocenské dávky 

(maximálně o 100 dní) a uložení pokuty dosahující až 20 000 Kč [Čeledová 2015: 12-13]. 

 V případě ošetřovného má nárok na tuto dávku zaměstnaná osoba, jež musí pečovat 

a nemocného člena rodiny nebo o dítě mladší desíti let (např. mu byla nařízena karanténa 

nebo bylo uzavřeno školní zařízení). Podpůrčí doba může trvat nejdéle devět dní, u dítěte 

staršího 16 let, které neukončilo školní povinnosti je podpůrčí doba prodloužena na 16 dní 

[Čeledová 2015: 30-31]. 

 

4.2.2 Pro účely důchodového pojištění 

Jedním ze zákonů, na kterém je založen systém důchodové pojištění, je zákon č. 155/1995 

Sb. o důchodovém pojištění. Jeho prováděcím předpisem je vyhláška MPSV o posuzování 

invalidity č. 359/2009 Sb. Z důchodového pojištění jsou vypláceny čtyři dávky: 

1. starobní; 

2. invalidní; 

3. vdovský a vdovecký; 

4. sirotčí. [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019a]. 

 

Na posuzování se podílí posudkoví lékaři OSSZ a v případě soudního řízení i 

posudkové komise MPSV. Kromě posuzování zdravotního stavu a poklesu pracovní 

schopnosti je úkolem PL určit i stupeň invalidity. Významnou roli hraje i ošetřující lékař, 

jelikož zná zdravotní stav žadatele, je schopen žadateli poradit, zdali má smysl podávat 

žádost. I v tomto případě vypomáhají referentky, které mají na starost většinu 

administrativních úkonů. Aby posuzované osobě byla určena invalidita prvního stupně, 

musí její pracovní schopnosti klesnout nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, o druhý 

stupeň invalidity se jedná, pokud se procenta pohybují od 50 % do 69 %, jestliže pracovní 

schopnost klesla o více než 70 %, osobě je určen třetí (a tím i nejvyšší) stupeň. Dle stupně 

invalidity je odvozena i výše vypláceného důchodu [Čevela et al. 2015: 131].  

Od roku 2012, kdy byla zavedena sociální reforma, začal být využíván formulář pro 
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lékařské posouzení zdravotní stavu, který je víceúčelový, jelikož je využíván pro: 

„a) stanovení invalidity; 

 b) stanovení, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou; 

 c) stanovení stupně závislosti pro účely sociálních služeb; 

 d) stanovení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte; 

 e) pro posouzení pracovní schopnosti dočasně práce neschopných a dočasně práce 

neschopných pro účely výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.“ [Čeledová 

2015: 30-31] Formulář napomáhá k vypracovaní posudku, který je pouze jedním 

z podkladů pro rozhodnutí o nároku na důchod, a proto není možné proti němu podat 

opravný prostředek. Konečné rozhodnutí vydává správní orgán, kterým je ČSSZ, v tomto 

případě už je možné podat námitku. Jestliže dojde k vyčerpáním námitek, přechází se 

k soudnímu přezkumnému řízení, které mají na starosti PK MPSV. [Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 2019a] 

 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je zákonem definován jako „zdravotní stav, který 

omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní 

schopnost (…).“ Aby byl DNZS uznán, musí být pojištěnec schopen doložit dvě podmínky 

– za prvé omezení či pokles jeho pracovních schopností, které byly zapříčiněny 

negativními změnami fyzických či psychických schopností, za druhé to, že tento stav trvá 

déle, než jeden rok anebo je tato doba lékařem odhadována. Prokázání DNSZ je klíčovým 

krokem pro následné posuzování poklesu pracovní schopnosti a invalidity, avšak 

automaticky neznamená jejich uznání. U posuzované osoby je nutné shledat, že její 

pracovní schopnost se snížila alespoň o 35 %. [Čevele et al. 2015: 131-132] 

 

Pojem pracovní potenciál je v oblasti posuzování důležitým prvkem. Rozsah pracovního 

potenciálu je totiž podstatná pro ne(uznání) invalidity. I přesto, že klesla pracovní 

schopnost, nemusí nutně dojít k velkému poklesu pracovního potenciálu, a tak daná osoba 

může vykonávat práci, které je méně náročná, avšak jedinec není závislý na dávce a je 

schopen výdělečné činnosti. Existují i zcela mimořádné výjimky, kdy i osoba se třetím 

stupněm invalidity může pracovat, ale pod podmínkou, že je pracovní místo plně 

přizpůsobené a vhodné pro danou osobu a její druh zdravotního postižení. [Čeledová 2015: 

41, 43] 
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4.2.3 Pro účely sociálních služeb 

Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb je upraveno zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a rovněž vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

[Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019f]. 

 V rámci posuzování pro účely sociálních služeb je vyplácen příspěvek na péči 

(PnP), který souvisí s posuzováním stupně závislosti. Příspěvek je určen pro osoby, „které 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby 

při zvládání životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti (…).“ [Čevela et al. 

2015: 138] V tomto případě se podílí jsou kompetence rozděleny mezi krajské pobočky ÚP 

(KPÚP), které přiznávají a vyplácí příspěvek a lékaři OSSZ, kteří určují stupeň závislosti.  

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní 

potřeby, které jsou seřazeny do deseti kategorií – 1. mobilita, 2. orientace, 3. komunikace, 

4. stravování, 5. oblékání a obouvání, 6. tělesná hygiena, 7. výkon fyziologické potřeby, 8. 

péče o zdraví, 9. osobní aktivity, 10. péče o domácnost. Při posuzování se hodnotí i věk 

osob – do 18 let věku se nehodnotí desátá oblast péče o domácnost. Výše příspěvku tedy 

záleží nejen na stupni závislosti, ale také i na věku osoby [Čevela, Čeledová 2011: 49].  

V následující tabulce je možné vidět, jak je v současné době nastavena výše 

příspěvku na péči: 

 

Tabulka č. 1: Výše příspěvku na péči od července 2019 odvozená od stupně závislosti a 

věku 

Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči do 

18 let věku 

Výše příspěvku na péči od 

18 let 

I. stupeň (lehká závislost) 3 300 Kč 880 Kč 

II. stupeň (středně těžká 

závislost) 

6 600 Kč 4 400 Kč 

III. stupeň (těžká závislost) 9 900 Kč (osoba využívá 

pobytové sociální služby), 

13 900 Kč (osoba nevyužívá 

pobytové sociální služby) 

8 800 Kč (osoba využívá 

pobytové sociální služby), 

12 800 Kč (osoba nevyužívá 

pobytové sociální služby) 
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IV. stupeň (úplná závislost) 13 200 Kč (osoba využívá 

pobytové sociální služby), 

19 200 Kč (osoba nevyužívá 

pobytové sociální služby) 

13 200 Kč (osoba využívá 

pobytové sociální služby), 

19 200 Kč (osoba nevyužívá 

pobytové sociální služby) 

 

Zdroj: autorka podle [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019f] 

 

 Žádost o přiznání příspěvku podává žadatel na některé z krajských poboček ÚP, na 

základě které, provede sociální pracovník ÚP sociální šetření, aby mohl posoudit žadatele 

v přirozeném prostředí. Poté jsou krajskou pobočkou osloveni PL, kteří posuzují stupeň 

závislosti. Žádost o posudek obsahuje sociální šetření vypracované sociálním pracovníkem 

a také kopii žádosti osoby o příspěvek.  

Následně LPS pošle ošetřujícímu lékaři žádost o vyšetření zdravotního stavu 

daného pacienta a tiskopis "Lékařský nález". Rovněž stanoví lhůtu k navrácení vyplněného 

tiskopisu na OSSZ. Poté, co OLPS obdrží lékařský nález, může PL vypracovat posudek o 

stupni (ne)závislosti dané osoby, přičemž své výroky odůvodňuje. Posudek obsahuje i 

délku platnosti, jakmile čas vyprší, musí sociální pracovník opětovně provést sociální 

šetření, o kterém je posuzovaná osoba informována. [Čevela, Čeledová 2011: 49]. Na 

základě obdrženého posudku KPÚP vydá konečné rozhodnutí o příspěvku na péči. 

V případě nesouhlasu je možné podat odvolání, nejprve je kontaktována LPS, která má 

možnost se vyjádřit, pokud nedojde ke změně výsledku, krajská pobočka přepošle odvolání 

PK MPSV [Čevela et al. 2015: 138-144; Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019f]. 

 

4.2.4 Pro účely dávek osobám se zdravotním postižením  

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

jednou z jeho vyhlášek č. 388/2011 Sb., je právně ošetřeno posuzování nároku na dávky 

osobám se zdravotním postižením. Existují celkem tři druhy dávek, které jsou pro tyto 

osoby určeny:  

1. příspěvek na mobilitu; 

2. příspěvek na zvláštní pomůcku; 

3. průkaz osoby se zdravotním pojištěním (tři druhy průkazů) [Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 2019e]. 

Stejně jako tomu bylo u posuzování pro účely sociální služeb, i zde jsou PL na základě 

žádosti oslovováni krajskými úřady ÚP o posouzení zdravotního stavu. PL vychází ze 
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všech lékařských dokumentů, které mu jsou k dispozici. Pokud PL uzná za potřebné, pozve 

žadatele o dávku na vyšetření. Na základě všech dokumentů a vlastního vyšetření PL 

vyhotoví posudek. Pro tyto účely není potřeba sociálního šetření [Čeledová 2015: 68-69]. 

Na základě posudku rozhodne úředník KUPÚ o vyplacení dávky. I zde je možné, aby 

posuzovaná osoba podala odvolání, jestliže PL OSSZ nezmění své závěry, KUPÚ přepošle 

odvolání posudkovým komisím MPSV.  

 

Příspěvek na mobilitu je určen osobě starší jednoho roku, jenž má nárok na 

průkaz ZTP či ZTP/P. Účelem příspěvku je uhradit či alespoň pokrýt část výdajů, které 

postižená osoba zaplatí za přepravu. Výše příspěvku činí 550 korun měsíčně. Aby mohl 

být vyplacen, musí být podána „Žádost o příspěvek na mobilitu“ na jedné z krajských 

poboček ÚP spolu s žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením [Institut pro sociální 

politiku a výzkum 2019]. 

Účelem příspěvku na zvláštní pomůcku je usnadnit dané osobě její život, ať už 

při výkonu každodenních činností, při vzdělávání se či při přípravě na pracovní činnosti 

nebo její vykonávání. Významným prvkem je věk osoby a druh postižení – pohybové, 

sluchové či zrakové, jelikož pro každý druh jsou vyhrazeny jiné pomůcky [Čevela et al. 

2015: 146]. 

 

Tabulka č.2: Druhy zvláštních pomůcek poskytované dle věku 

Věk osoby Zvláštní pomůcka 

Od 1 roku Ostatní pomůcky1 

Od 3 let Motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zvedací 

plošina, šikmá zvedací plošina, schodišťová sedačka, úprava bytu 

Od 15 let Vodící pes 

Zdroj: autorka podle [Čevela et al. 2015: 146; Zákon č. 388/2011 Sb.] 

 

V případě výše příspěvku je důležitým prvkem cena pomůcky. Jestliže je cena nižší 

než 10 000 Kč, příspěvek je poskytnut jen osobě, jejíž příjem je nižší než osminásobek 

životního minima. Zároveň musí sám žadatel zaplatit nejméně 1 000 Kč z ceny pomůcky 

nebo alespoň 10 % z její ceny. I u pomůcky, jejíž cena přesahuje 10 000 Kč jsou podmínky 

                                                        
1 Např. stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, speciální komponenty osobního počítače –

uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem 

očí, pohybem hlavy, psací stroj pro nevidomé, hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé apod. 
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stejné, jestliže si žadatel nemůže dovolit částku zaplatit je možné, aby KPÚP částku 

hrazenou žadatelem snížila. Rovněž je stanovena i maximální výše příspěvku – u 

motorového vozidla 200 000 Kč, u zdvihací plošiny 400 000 Kč a u ostatních pomůcek je 

maximum 350 000 Kč. Dalším limitem je, že během 60 dní nesmí součet všechny 

vyplacených příspěvků činit 800 000 Kč, u zdvihací plošiny je částka navýšena o dalších 

50 000 Kč [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019e]. 

 

Stejně jako u výše zmíněných příspěvků je podmínkou, že na průkaz osoby se 

zdravotním postižením má nárok osoba starší jednoho roku, jejíž zdravotní stav je 

ovlivněn duševním, smyslovým, tělesným postižením nebo jejich kombinací (včetně 

autismu), které jí znesnadňují pohyblivost a orientaci v prostoru. Existují celkem tři typy – 

průkaz TP (těžké postižení), průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) a průkaz ZTP/P (zvlášť 

těžké postižení s průvodcem). S rostoucím stupněm postižení roste i počet benefitů a výhod 

(viz Příloha č.1) [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019e]. 

 

4.2.5 Pro účely zaměstnanosti, status osoby zdravotně znevýhodněné 

Posuzování pro účely zaměstnanosti je právně zakotveno zákonem č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jenž se vztahuje k zabezpečování státní 

politiky zaměstnanosti.  

V tomto případě je nutné vymezit rozdíly mezi osobami se zdravotním postižením (OZP) a 

osobami zdravotně znevýhodněnými (OZZ), které jsou stanovené v zákonu o 

zaměstnanosti. [Čevela et al. 2015: 154] 

 Osobou zdravotně znevýhodněnou je osoba schopná výdělečné činnosti či chodit 

do zaměstnání, avšak její schopnosti jsou omezeny z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu. Posuzování provádí PL OSSZ, během kterého určí objektivizaci 

kvalifikačního potenciálu, což je hodnocení, při kterém je posuzována pracovní 

kvalifikace, vzdělání a možný potenciál pro rekvalifikaci. K tomuto druhu posuzování byl 

vytvořen „Profesní dotazník“, který slouží jako podklad pro ohodnocení pracovní 

kvalifikace osoby. Aby byl žadatel uznán jako OZZ, musí být schopen alespoň určité 

výdělečné činnosti či má dostatečné schopny získat vzdělání pro budoucí vykonávání 

pracovní činnosti a zároveň jí nesmí být určen žádný ze tří stupňů invalidity. Naopak 

osobě zdravotně postižené je uznán některý ze stupňů invalidity. [Arnoldová 2012: 71-

72] 
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Status OZZ je posuzován také u mladistvých osob, který ukončily školní docházku, 

čímž nastává nová fáze života – nástup do pracovního poměru. Hlavním cílem posuzování 

je těmto mladým lidem doporučit odpovídající zaměstnání, přičemž jsou brány v potaz 

jejich specifická fyzická či psychická omezení. „Vhodné profesní zaměření může hrát 

významnou roli v prevenci budoucí invalidity.“ [Čevela et al. 2015: 156] Proto je velmi 

důležité, aby PL pečlivě zvážil a prošetřil všechny lékařské dokumenty, zdravotní stav 

jedince a rovněž odhadnul budoucí vývoj zdravotního stavu, aby se mladému člověku 

nezhoršil zdravotní stav právě výkonem nevhodné pracovní činnosti.  

 

4.3 Vzdělávání posudkových lékařů 

Vzdělávání lékařů je ošetřeno zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, ke kterému se vztahuje 

vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů a o oborech certifikovaných kurzů, díky které jsou specializační obory 

rozděleny na dvě skupiny – základní obory (obory specializačního vzdělávání) a 

nástavbové obory (obory certifikovaných kurzů), přičemž posudkové lékařství spadá do 

druhé jmenované skupiny [Čevela et al. 2015: 122; Čevela Čeledová, Zvoníková 2010: 

129]. 

Posudkový obor navazuje na všechny obory specializačního vzdělávání až na tyto 

výjimky – hygiena, epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská 

mikrobiologie, nukleární medicína, patologie, radiologie a zobrazovací metody, to 

znamená, že lékař, který chce získat atestaci z posudkového lékařství, musí splnit 

podmínku – nestudování žádného z vyjmenovaných oborů. Délka studia je stanovena 

minimálně na dva roky. Cílem tohoto nadstavbového oboru je, aby budoucí posudkoví 

lékaři získali dostatečné teoretické znalosti a rovněž i praktické zkušenosti na takové 

úrovni, aby mohli tuto náročnou pozici vykonávat samostatně a posuzovat zdravotní stav 

pro:  

• výkon práce a jiných společensky důležitých činností; 

• účely pojistných systémů sociálního zabezpečení; 

• státní sociální podporu, sociální péči, pomoc v hmotné nouzi a sociální služby; 

• politiku zaměstnanosti; 

• výkon služby v Armádě České republiky a bezpečnostních sborech; 



 

 

22 

 

• oblasti zdravotního a sociálního zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU 

[Čevela et al. 2015: 122-123]. 

 

4.4 České a mezinárodní organizace sdružující posudkové lékaře  

V rámci České republiky existuje již od roku 1969 Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), což je „dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – 

lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.“ [Česká 

lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 2019a] Pod touto organizací existují dvě 

společnosti zaměřující se na posudkovou oblast Česká společnost posudkového lékařství a 

Společnost lékařů sociálního zabezpečení (SLZS) [Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně 2019b]. 

 Vznik a vývoj České společnosti posudkového lékařství úzce souvisí s katedrou 

posudkového lékařství ILF (nyní Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). 

Přestože tato společnost vznikla až v roce 1990, kdy její ustavení schválila ČLS JEP, 

existovala již v 60. letech minulého století sekce posudkového lékařství, která spadala pod 

Československou společnost sociálního lékařství. V současné době vydává Česká 

společnost posudkového lékařství čtyřikrát ročně časopis Revizní a posudkové lékařství a 

rovněž každý rok pořádá vědecko-pracovní dny, jejichž účelem je setkávání členů 

společnosti, kteří si vyměňují a sdělují své názory a zkušenosti z praxe. [Boháč 2005] 

 SLSZ má v porovnání s předchozí zmíněnou lékařskou společností kratší trvání, 

jelikož byla založena v roce 2003. O její vznik se zasloužili PL z různých subsystémů 

sociálního zabezpečení. Společnost spolupracuje s dalšími zahraničními lékařskými a 

odbornými společnostmi, pořádá mezinárodní vědecko-pracovní setkání a je členem 

EUMASS [Kučera 2005; Společnost lékařů sociálního zabezpečení 2019]. 

V případě mezinárodních organizací existuje Evropská asociace posudkových a 

revizních lékařů (European Union of Medicine in Assurance and Social Security – 

EUMASS), jejímiž členy se mohou stát jednotliví lékaři, odborné lékařské organizace či 

instituce, které zaměstnávají lékaře v sociálním zabezpečení nebo pojištění. Tato asociace 

byla založena roku 1972, její nynější sídlo se nachází v Bruselu. Na založení se podílelo 

celkem pět zemí – Belgie, Francie, Německo, Itálie a Holandsko [MPSV 2008: 79]. 

Postupem času se připojily další země a v současné době je členy celkem 21 evropských 

zemí včetně ČR, která se připojila v roce 1999 (zastoupena MPSV), od roku 2000 se 

přidala i ČSSZ [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2008a: 79]. 
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EUMASS se skládá ze tří složek Rady (Council), Řídícího výboru (Executive 

Board) a vědeckých komisí (Scientific Committee). Rada je hlavním orgánem, který tvoří 

zástupci členských zemí. Českou republiku za MPSV reprezentuje MUDr. Helena 

Staňková a za ČSSZ je reprezentantem MUDr. Štěpán Hodač. Řídící výbor (který spravuje 

činnost Rady) je tvořen prezidentem, dvěma viceprezidenty, generálním tajemníkem a 

pokladníkem. Vědecké komise jsou složeny ze šesti stálých a třech dodatečných členů. 

Všichni členové musí být lékaři, kteří mají mnohaleté zkušenosti, jelikož jejich úkolem je 

reflektování evropských systémů sociálního zabezpečení a zdravotnictví. [European union 

od medicine assurance and social security, 2019a; 2019b; 2019c] 

 Každé dva roky se členské země střídají v pořádání EUMASS kongresů. Jeden 

z nich se v roce 2008 konal i v Praze [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2008a: 79]. 

 Role EUMASS je nepostradatelná, jelikož jako jediná asociace v rámci EU 

zastřešuje a sdružuje posudkové lékaře a organizace zabývající se posudkovou činností, 

zajišťuje mezinárodní spolupráci členských zemí, uskutečňuje průzkumy mapující stavy 

jednotlivých lékařských systémů a svým členům zprostředkovává nové informace a 

poznatky o vývoji v daných lékařských oborech. 
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5. Metodologie a sběr dat  

V empirické části bakalářské práce autorka využila možnosti kvalitativního výzkumu. 

Původním plánem bylo provedení expertní rozhovory s několika aktéry – posudkovými 

lékaři ČSSZ/OSSZ a členy Posudkových komisí MPSV. V průběhu měsíců bylo osloveno 

několik těchto expertů, kteří odmítali rozhovory z různých důvodů, především proto, že 

museli dodržovat citlivé pracovních informace, a proto se nemohli vyjadřovat k chystané 

reformě a jiným návrhům. Jelikož jeden z kontaktovaných expertů svolil k rozhovoru, 

došlo k přehodnocení postupu v metodologické části práce. Byla zvolena alternativa 

v podobě analyzování dokumentů pomocí informační analýzy, která je opřená o expertní 

rozhovor.  

Informační analýzu je možné definovat jako „studium dokumentů a vyhledávání 

nejpodstatnějších údajů.“ [Hyhlíková 1984: 8] Po vyhledání dokumentů je nutné ověření 

vhodnosti výběru pomocí určení, o jaký druh dokumentu se jedná, identifikací autora a 

funkce textu. Dle Hyhlíkové (1984) existuje hned několik typologií dokumentů, mezi 

základní patří rozdělení na mikrodokumenty a makrodokumenty, jejichž hlavním rozdílem 

je obšírnost tématu. Za klíčové je identifikování autora, jelikož je tvůrcem daného 

odborného textu. Jeho postoj k tématu a následné zpracování textu ovlivňuje kvalitu a 

funkčnost dokumentu. Je důležité rozlišit, jestli autor vychází z jiných odborných publikací 

či prezentuje své vlastní myšlenky. Všechny tyto faktory ovlivňují výběr dokumentu a 

z něj vypracovaný výstup. [Kovář: 1974: 7-8] 

 Po této fázi následují tři etapy. První etapa je založena na čtení vybraných 

dokumentů, kterým si analyzující osoba potvrdí, zdali je text vhodný k dalšímu 

analyzování. Po přečtení všech dokumentů přichází na řadu druhá etapa, což je vybírání 

základních prvků obsahu a následná redukci méně důležitých částí. Jakmile čtenář načte 

všechny potřebné materiály a má pocit, že jich je dostatečné množství, přesune se ke třetí 

etapě. Tou je sepsání vlastního textu neboli výstupu, který může být zpracovaný do 

různých podob. [Hyhlíková 1984: 43] 

 U expertního rozhovoru byla využita forma polostrukturovaných otázek, což 

znamená, že si autorka mohla předem promyslet a připravit okruhy, strukturu rozhovoru a 

základní otázky. Nespornou výhodou byla možnost pohotově reagovat na odpovědi 

respondenta a pomocí dovysvětlujících otázek jej nasměrovat k jinému tématu.  

 Klíčovým faktorem pro přínosný rozhovor je řádné nastudování dostupných 

materiálů a dokumentů, aby se výzkumník dostatečně orientoval v dané oblasti a zároveň si 
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mohl předem připravit strukturu rozhovoru a adekvátně reagovat na odpovědi experta. 

Tento krok v expertním rozhovoru považován za jeho slabou stránku, avšak je nutné 

podotknout, že situaci je možné předcházet dostatečnou připraveností výzkumníka.  

V informovaném souhlasu respondent svolil k nahrávání rozhovoru, a proto mohla 

autorka při následném přepisování zvolit doslovnou transkripci. I přes časovou náročnost 

se dle autorky jedná o nejvhodnější typ přepsání. Vypouštění určitých slov nebo informací 

by mohlo být poškozující, jelikož „výzkumník sám je nejen nejdůležitějším nástrojem 

analýzy, ale i zdrojem možného zkreslení.“ [Disman 2002: 315] 

Hrozící nevýhodou u nahrávání rozhovoru bylo, že po zapnutí nahrávacího zařízení 

mohl respondent změnit své chování a stylizovat odpovědi jinak, než by tomu bylo 

v případě rozhovoru bez nahrávky. Na druhou stranu je však důležité vyzdvihnout i 

přednosti rozhovoru, čímž je dozajista přímý kontakt mezi tazatelem a dotazovaným, což 

umožnilo sledovat i neverbální komunikaci respondenta [Pelikán 2007: 124]. 

Po přepsání rozhovoru přišla na řadu analýza pomocí kódování. „Kódováním se 

rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a nové integraci.“ [Hendl 

2016: 251] Z celkových tří typů kódování – otevřeného, axiálního a selektivního, se 

autorka rozhodla využít poslední dva zmíněné, jelikož základ selektivního kódování tvoří 

kódování axiální. Během axiálního kódování se výzkumník naučí pracovat s kategoriemi a 

koncepty, které následně dokáže propojit. V navazující selektivní kódování výzkumník 

znovu přezkoumává data a kódy, aby je následně mohl mezi sebou porovnávat a hledat 

podobnosti či rozdílnosti [Hendl 2016: 254]. Tak tomu bylo i v případě této práce, po 

určení všech kategorií je autorka srovnala s vlastním výstupem vypracovaným z infomační 

analýzy odborných dokumentů.  

Uskutečněný expertní rozhovor hodnotí autorka za velice přínosný, a to hned ze 

dvou důvodů. Prvním je, že respondentem byla osoba, která se v oblasti posudkového 

lékařství pohybuje velmi dlouho dobu, orientuje se jak v problémech z minulosti, tak i 

současnosti, tudíž dokázala posoudit jejich vývoj, zároveň však disponovala znalostmi z 

oblasti navrhování metodiky, má tedy zkušenosti s realizací návrhů na řešení.  

Druhým důvodem je délka rozhovoru, který trval hodinu a patnáct minut. Během 

této doby se tazatelce i respondentovi povedlo prodiskutovat několik okruhů a získat 

názory na určité kroky či návrhy na změny, které sama autorka navrhla pomocí analýzy 

dokumentů zahrnující i informace o zahraničních LPS.  Citace z rozhovoru jsou doplněny 

v této kapitole i v kapitole Diskuze.   
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6. Analýza dokumentů opřená o expertní rozhovor 

 K analýze dokumentů byly vybrány dokumenty, jež je možné označit za úřední 

tedy takové, které vydaly úřady, podniky či jiné instituce – v tom případě Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o sborníky a 

aktuality lékařské posudkové služby, které byly vydány v různých letech (2006, 2008, 

2009, 2011, 2012), taktéž zde spadá i návrh reformy LPS, který byl zveřejněný v březnu 

letošního roku. Dalším dokumentem je stenozáznam 20. schůze Poslanecké sněmovny 

České republiky, kde byla probírána novela zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, která zabránila prohlubování krize v problematice 

personální situace.  

Pokud se zaměříme na LPS za hranicemi České republiky, můžeme zjisti, že 

v každé zemi s rozvinutým sociálním zabezpečením funguje posudková činnost na jiných 

principech – alternativy k českým posudkovým lékařům či posuzovaní zdravotního pro 

účely úrazového pojištění apod. V rámci zemí EU tedy neexistuje jednotný model LPS. 

Avšak princip systému zůstává stejný – „zajišťují objektivní posuzovaní s důrazem na 

funkční stránku a dynamiku, při zachování individuálního přístupu ke každému případu.“ 

[Čevela 2006: 8]  

K analýze dokumentů pojednávající o zahraničních systémech LPS byla vybrána 

monografie Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 

2013 vydaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Dále zde byl zařazen i článek 

České správy sociálního zabezpečení nazvaný Mezinárodní praxe v posuzování 

zdravotního stavu.  Posledním odborným dokumentem je publikace An Independent 

Review of the Work Capability Assessment – year four vydaná Ministerstvem práce 

a důchodů (Department for Work and Pensions) hodnotící dopad sociální reformy ve 

Velké Británii, která se dotkla i tamní posudkové služby. Všechny zmíněné dokumenty 

jsou též dokumenty úředními. 

 

6.1 Současné problémy české lékařské posudkové služby  

Rostoucí problémy v oblasti Lékařské posudkové služby lze pozorovat již od 90. let 

minulého století. Přestože MPSV v minulých letech vypracovalo několik návrhů na 

zlepšení situace, vláda nepodnikla žádné výrazné kroky, a proto se problémy prohloubily 

až do současného dlouhodobě neudržitelného stavu. Nejnovější dokumente, ve kterém jsou 

obsaženy návrhy reformy LPS, byl vydán 29. března 2019, zahrnuje jak změny v oblasti 
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nelegislativní (pouze jedna fáze), tak i legislativní (fáze dvě). Samotné MPSV však 

upozorňuje, že druhá fáze legislativní části závisí na implementaci opatření, která 

proběhnou během roku letošního (2019). 

 V této kapitole bude poukázáno na všechny současné problémy související 

s posudkovým lékařstvím v České republice. Budou zde popsány vývoje všech problémů i 

jejich současný stav. Jak bude možné vidět v následujících odstavcích, existuje hned 

několik problémů, které do této kategorie spadají. Jedná o problémy komplexní, které 

spolu úzce souvisí. 

 

6.1.1 Personální situace  

Prvním problémem, který byl zmíněn v každém vybraném dokumentu se týkal personální 

oblasti, která je označena za neuspokojivou z důvodu dlouhodobého nezaplnění všech 

systematizovaných míst (SM), čímž postupně roste věk posudkových lékařů (PL). Na tento 

problém navazuje klesající zájem lékařů o tento obor, jelikož není považován za dostatečně 

atraktivní, lékaři nejsou adekvátně platově ohodnoceni, kvůli náročnosti práce jsou více 

ohroženi stresem, který může přerůst až v syndrom vyhoření.  

 

1a) Obsazenost systemizovaných lékařských míst 

V průběhu let 1993 až 2011 postupně docházelo k převádění míst z ČSSZ na MPSV či do 

jiných agend ČSSZ (viz Příloha č. 2). V roce 2011 bylo na ČSSZ celkem 392 SM a 

obsazeno bylo 353 míst, což v přepočtu činilo 90 %. [MPSV 2012: 9] V současné době je 

na Okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) 304 systematizovaných lékařských 

míst (neobsazeno 52), rovněž zde bylo 363 SM referentů (neobsazena 4 místa), a 52 míst 

odborných asistentů posudkového lékaře (OAPL), z nichž nebylo obsazeno 20. 

V regionálních pracovištích ČSSZ bylo 37 SM (neobsazeno 7) a 37 SM referentů. 

V regionálních pracovištích Posudkové komise (PK) MPSV bylo z celkem 45 SM 

neobsazeno 16 míst, 45 SM tajemnic a 5 SM OAPL, ze kterých nejsou 3 místa obsazena 

[Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019e: 1]. 

 Je tedy možno zpozorovat, že i když neobsazenost trápí všechny instituce starající 

se o LPS, tak jsou na tom nejhůře Posudkové komise MPSV, kde chybí skoro polovina PL, 

také proto je od 1. 6. 2018 vyhlášen krizový stav, kdy bylo okolo 30 PL ČSSZ zapůjčeno 

na tříměsíční výpomoc. [Poslanecká sněmovna 2018] K této situaci se v expertním 

rozhovoru vyjádřil respondent následovně: „Je problém na těch Posudkových komisích 
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Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy ČS vypomáhala ministerským komisím (…), 

celkem ta situace za to čtvrtletí nabrala správný směr, ale situace tam není dobrá, (…) 

uvidíme, jak to bude vypadat za dva za tři měsíce, ale tam se bude muset přijmout nějaké 

zásadní opatření.“ 

 

1b) Průměrný věk posudkových lékařů 

I průměrný věk posudkových lékařů narůstá. Z veřejně dostupných dokumentů je možné 

dohledat, že v roce 2000 se průměrný věk pohyboval kolem 56 let, v roce 2011 se tato 

hodnota zvedla o tři roky na 59 let, přičemž v současné době činí průměrný věk 62 let. 

V roce 2011 se v rozmezí 60–69 let pohybovalo celkem 164 lékařů, v současné době do 

tohoto věkového intervalu spadá cca 170 lékařů a cca 100 lékařů je starších 70 let [MPSV 

2012a: 9; 2019e: 1]. 

Právě s touto problematikou také souvisí zákon o státní službě č. 144/2017 Sb., 

kterým se měnil zákon č.  234/2014 Sb. V němž se objevil návrh o státní zaměstnancích 

(což jsou i posudkoví lékaři), jenž nesmí vykonávat svou pracovní činnosti, pokud dosáhli 

věku 70 let. [Poslanecká sněmovna 2018]. Schválení tohoto zákona tak v oboru LPS 

vyvolalo velké obavy, protože by počet PL klesl pod neúnosnou hranici 300 lékařů, čímž 

by se jen prohloubily i další problémy. Proto také došlo 30. října 2018 na 20. schůzi 

Poslanecké sněmovny k přijetí novely zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, což vedlo k převedení lékařů posudkové 

služby z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce, čímž se zrušila jejich 

povinnost zanechat jejich lékařské pracovní činnosti, pokud dosáhli věku 70 let.  

 Z neustálého zvyšování průměrného věku PL je možné vyvodit, že lékaře, kteří 

odcházejí do starobního důchodu nejsou schopni mladí lékaři doplnit, a proto se nedaří 

situaci, které trvá již 19 let nijak zlepšovat. Dále je možné tento problém spojit s problémy 

(označenými písmeny c, d, e), které se týkají platového ohodnocení, zvýšeného stresu a 

s ním souvisejícím syndromem vyhoření a nízkého zájmu o působení v LPS. Takto se 

vyjádřil expert k problému: „(…) potřebujeme hotové lékaře, kteří nějakým způsobem léčí 

živé pacienty, který má zkušenosti s diagnostikou, s léčbou, a pak se můžou dál vzdělávat, 

rozšiřovat svoje vědomosti o tu posudkovou službu, o ten jiný rámec a to znamená, že 

posudkovým lékařem nikdy nebude mladý lékař po škole, že to musí být zkušený lékař, 

který má něco za sebou a těch je nedostatek (…).“ 

Obor posudkového lékařství si žádá mnohaleté zkušenosti lékařů a také splnění 
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atestace, z čehož je možné vyvodit, že průměrná věková hranice bude vždy o něco vyšší 

než u jiných lékařských oborů. I tento fakt ovšem nemění skutečnost, že průměrný věk 62 

let je opravdu vysokým číslem, které bude do budoucna stále narůstat, pokud nebude 

v souvislosti s tímto problémem navrhnuto několik řešení.  

 

1c) Platové ohodnocení posudkových lékařů 

Do 31. prosince. 2011 byli PL odměňováni dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přičemž se výška platu pohybovala 

podle místa působiště – lékař OSSZ/ČSSZ dostával 36 362 Kč, lékař na ústředí LPS ČSSZ 

47 544 Kč, lékař PK MPSV 46 387 Kč, na odboru posudkové služby 43 822 Kč (všechny 

částky jsou průměrné platy). Avšak pro porovnání činil v tomto roce plat lékaře se 

specializací 50 235 Kč a plat lékaře v podnikatelské sféře dokonce 74 469 [Ministerstvo 

práce a sociálních věcí 2012a: 10]. Je tedy zjevné, že oproti jiným lékařům byly platy PL 

nižší o několik tisíc korun.  

 Následně od 1. ledna 2012 vzešla v platnost novela výše zmíněného zákona, ve 

které jsou posudkoví lékaři ohodnoceni na základě platové třídy, přičemž tento systém 

platového ohodnocení trvá dodnes. Avšak všichni PL nespadají do stejné platové třídy – 

lékaři OSSZ spadají do 13. PT, lékaři ČSSZ do 14. PT, členové posudkové komise MPSV 

do 15. PT a lékaři MPSV do 14. PT. Nejníže platově ohodnoceni jsou referenti OSSZ – 8. 

PT, následují referenti ČSSZ 9. PT, poté OAPL OSSZ – 10. PT a pak tajemnice MPSV 11. 

PT [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2019e: 1]. Pro porovnání jsou v Příloze č. 3 a č. 4, 

tabulky, kde jsou uvedena veškerá rozpětí, mezi kterými se může daná platová třída všech 

zaměstnaneckých pozic pohybovat.  

 MPSV se snaží motivovat PL tím, že nově zavedlo mimořádné odměny nad 50. 

posudek (více k podkapitole 3b nastavení normy činnosti), tedy že za každý posudek navíc 

bude vyplacena částka 1 200 Kč [Koubová 2019]. 

 

1d) Stres a syndrom vyhoření  

Povolání posudkového lékaře je náročným povoláním, které je možné označit za tzv. 

specificky náročnou profesi, jelikož často a intenzivně přicházejí do kontaktu s lidmi a 

zároveň s vyšší odpovědností i profesními nároky. Zároveň v roce 2006 došlo 

k organizačním změnám v LPS (rozdělení LPS na ČSSZ a LPS ÚP), což také mohlo 

přispět ke zvýšení stresu. Proto byl v roce 2008 proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit, 
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do jaké míry jsou posudkový lékaři a lékaři ohroženi stresem a syndromem vyhoření.  

 Syndrom vyhoření je možné sledovat komplexně nebo ve čtyřech rovinách – 

sociální, rozumové, tělesné a emocionální. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že 

celkově byl střední stupeň ohrožení vyhodnocen u ⅕ respondentů, přičemž se nejvíce 

podílí rovina tělesná a emocionální. Je ovšem zajímavé, že jsou více ohroženy ženy než 

muži, především u tělesné roviny [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2011: 34-35]. 

 I přesto, že v závěru výzkumu není ⅕ považována ze znepokojující číslo, byly 

doporučeny určité změny, které by mohlo tento počet snížit např. průběžné vzdělávání 

v oboru i v komunikaci a asertivním jednání, snížení administrativní zátěže či změnit 

vnímání a nedocenění laickou i odbornou veřejností.  

 

1e) Prestiž a neatraktivita oboru 

Pokud se podíváme do historického vývoje LPS, tak již od počátku byl tento obor 

považován za tzv. společensky neatraktivní, a tak docházelo ke kompenzacím pomocí 

platového ohodnocení a umožněním průběžného kontaktu s klinickou praxí. Po překlenutí 

90. let se ovšem vyrovnaly platové podmínky a „do jisté míry se „odpolitizovala“ 

(předsedové posudkových komisí přestali být poslanci národních výborů).“ [Ministerstvo 

práce a sociálních věcí 2006: 28] Tyto změny i nedostatečně pohotová reakce na ně 

zapříčinily pokles atraktivity, který přetrvává až do současné doby. Za možné následky 

neatraktivity můžeme označit nedostatečné propojení posudkového lékařství s jinými 

lékařskými obory, nízkou odbornou vědeckou a publikační činnost, specifické postavení 

lékaře k pacientovi/ klientovi (označení klient, jelikož se nejedná o klasické vyšetření, ale 

spíše o správní řízení, u kterého musí lékař znát jeho postupy a rovněž je dodržovat) a 

nadměrná psychická práce při vykonávání práce. Stěžejním úkolem MPSV ani ČSSZ však 

není budování prestiže posudkového lékařství, o tuto činnost by se měly zasloužit spíše 

odborné lékařské společnosti, které PL sdružují [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006: 

27-30]. 

Potvrzení důležitosti toho problému dokazuje i výsledek vztahující se k výzkumu 

ohrožení PL stresem a syndromem vyhoření, kdy celých 79 % respondentů označilo 

odpověď ne u otázky, zdali je prestiž oboru předností posudkového lékařství. 
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6.1.2 Kvalifikace a vzdělávání   

2a) Atestace 

V rámci vzdělávání posudkových lékařů je nejprve nutné zmínit, že existují celkem tři 

druhy způsobilosti – odborná, specializovaná a zvláštní odborná. Pod pojmem oborná 

způsobilost je myšlena taková úroveň vzdělání, kterou daný lékař získá po absolvování 

minimálně šestiletého studia. Zároveň může lékař s touto úrovní znalosti své povolání 

provádět pod dohledem jiného lékaře se specializovanou působností v daném oborou. 

Specializovanou způsobilost lékař získá po úspěšném složení atestační zkoušky. Zvláštní 

odborná způsobilost je jakou nadstavbou neboli prohloubením znalostí získaných ze 

specializované působnosti [Čevela et al. 2015: 123]. 

 V současné době disponuje specializovanou způsobilostí (atestací) v oboru 

posudkového lékařství cca 60 % lékařů OSSZ a ČSSZ a 90 % lékařů MPSV. V roce 2012 

mělo splněnou atestaci 61 % lékařů ČSSZ/OSSZ a z MPSV 44 ze 45 [MPSV 2012: 10], 

[MPSV 2019: 1]. Již ve sborníku MPSV z roku 2006 je jedním z kladených cílů postupné 

zvyšování poměru lékařů bez kvalifikace a s kvalifikací, avšak na dostupných údajích je 

možné vidět, že se tomu tak neděje a poměr zůstává skoro neměnný.  

 Je ovšem nutné upozornit na fakt, že není možné, aby byl počet atestací 100%, 

jelikož vždy bude existovat určitý počet lékařů bez atestace z důvodu probíhajících příprav 

a následného skládání atestace. To však stále nemění situaci, že posudky, které byly 

vyhotoveny lékaři bez atestace, musí být posudky aprobovány (schváleny) lékařem, který 

disponuje alespoň specializovanou způsobilostí v oblasti posudkové činnosti, čímž je 

neefektivně spotřebován čas a kapacita kvalifikovaných PL [Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 2012a: 10]. 

 

6.1.3 Pracovní přetížení 

3a) Nárůst počtu posudků a dodržování lhůt 

U LPS se objevují krizová období, které pravděpodobně započala závažnými 

organizačními změnami v letech 2006 až 2009 (od 1. ledna 2007 zavedení příspěvku na 

péči), kdy se agenda LPS více než ztrojnásobila, přičemž počet systematizovaných míst 

zůstal stejný. Za druhé krizové období můžeme označit změnu v roce 2009 

(znovusjednocení LSP v rámci ČSSZ), kdy stabilizace lékařské posudkové činnosti trvala 

přibližně rok. V roce 2010 přišly další změny, které se tentokrát týkaly důchodového 

pojištění, nových kritérií pro posuzování invalidity a také zavedení možnosti námitkového  
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řízení, čímž prvoinstanční lékařská služba ztratila členy, kteří měsíčně stihli vyhotovit 

okolo 40 tisíc posudků [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012a: 10-11]. 

 V minulém roce se objevila další krize, a to v oblasti kumulování počtů posudků po 

zákonné lhůtě, kdy bylo na OSSZ evidováno okolo 73 000 nevyřízených žádostí o 

posudek, a z toho 9 000 z nich bylo již po zákonné lhůtě. V současné chvíli je na OSSZ 

evidováno okolo 49 000 žádostí o posudek a většina je vydána ve lhůtě – v průměru 49 dní, 

přičemž zákonná lhůta činí 60 dní. U PK MPSV je v současné chvíli evidováno celkem 7 

000 nevyřízených žádostí a další 4 000 jsou v procesu posuzování.  

 Obě instituce přišly s opatřeními, které by měly zabránit nárůstu počtu posudků. 

Například u obou institucí nadále zůstaly mimořádné odměny. Jelikož je situace ohledně 

kumulování počtu posudků horší u PK MPSV (kdy činí průměrná doba posouzení 185 

dní), rozhodlo se MPSV k přesunutí 30 úvazků ČSSZ, přičemž pokud bude plněno GDPR, 

bude k dispozici si výhoda v podobě home officu či zjednodušení strukturování posudku.  

 

3b) Nastavení norem činnosti  

S nárůstem počtu posudků a s nenaplněnou obsazeností systematizovaných míst souvisí 

další problém, kterým je nastavení norem činnosti. Jestliže se podíváme na jejich vývoj, je 

zjevné, že jejich počet narostl u všech kategorií kromě recenzí, které vytvářejí PL ČSSZ. 

Pro lepší přehlednost byla vytvořena následující tabulka:  

 

Tabulka č. 3: Porovnání norem činnosti v letech 2012 a 2019 

Typ organizace rok 2012 rok 2019 

PK MPSV 500 posudků/ rok 50 posudků/měsíc = 

600 posudků/rok 

PL OSSZ/PSSZ 1180 posudků/rok 110 posudků/měsíc = 

1320 posudků/rok 

 240 kontrol DPN/rok 40 kontrol DNP/měsíc= 

480 kontrol/rok 

PL ČSSZ 450 posudků/ rok 40 posudků/měsíc= 

480 posudků/rok 

 300 recenzí/rok 20 recenzí/měsíc= 

240 recenzí/rok 

Zdroj: autorka podle [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012a; Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 2012e: 2]  
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Rovněž existují i časové normy na zpracování, které se liší podle toho, jestli je 

posudek vypracován pro nepojistné či pojistné systémy a rovněž podle organizace, která jej 

vykonává. V roce 2012 bylo na jeden posudek v pojistných systémech stanoveno 90 minut, 

tento čas se v současné době nezměnil. V roce 2012 v nepojistných systémech byla doba 

stanovena na 75 minut, nyní je tato doba změněna na 60 minut. Pro PK MPSV byla v roce 

2012 stanovena nejdelší časová doba ze všech tří zmíněných – 210 minut. Jedním z návrhů 

reformy je i změna v oblasti (časových) norem činnosti, a proto některé z nich nejsou stále 

ještě stanoveny [Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012a; 15; 2019e: 2]. 

 

6.1.4 Nedostatečná IT aplikační podpora 

Již v dokumentu Aktuality pro Lékařskou posudkovou službu, vydaném MPSV v roce 2012 

je možné se dočíst, že jedním ze způsobů, jak snížit administrativní zátěž PL je právě 

vytvoření nové IT aplikační podpory, která by umožňovala elektronizaci podkladů, 

lékařských zpráv, nálezů a dalších zdravotnických dokumentů. Avšak ve východiscích 

reformy LPS, které vydalo MPSV v březnu roku 2019 se stále mluví o potřebě této IT 

aplikace a byla nově zmíněna i aplikace eKomunikace, jejíž funkcí by bylo 

zprostředkování elektronické komunikace mezi všemi aktéry spadající do LPS, tedy OSSZ, 

ČSSZ, PK MPSV, příslušnými útvary MPSV a ÚP ČR. Při dotazu na tuto problematiku se  

vyjádřil v provedeném expertním rozhovoru sám respondent takto: „(…) takže ano, máte 

pravdu, potřebujeme novou aplikační podporu, která by nějakým způsobem kopírovala 

elektronizaci zdravotnictví.“ Poté, co vysvětlil všechny důvody, kvůli kterým se tvorba IT 

aplikace zpozdila dodal: „(…) dneska je to všechno vypořádaný a myslím si, že je 

vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení.“ Lze tedy vidět, že ČSSZ i MPSV jsou si tohoto 

problému vědomy a v současné době pracují na realizaci IT.  
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7. Diskuze 

V přechozí kapitole byly identifikovány celkem čtyři hlavní problémy – personální situace, 

kvalifikace a vzdělávání, pracovní přetížení a nedostatečná IT aplikační podpora, přičemž 

některé výše zmíněné problémy sebou nesou ještě spoustu dalších komplikací. V této 

kapitole jsou obsaženy návrhy a doporučení, které mohou napomoci zmírnit či stabilizovat 

současný kritický stav české LPS. 

 

7.1 Návrhy na změny  

V této podkapitole jsou popsány všechny změny a následně je poukázáno na jejich výhody 

a nevýhody. 

 

7.1.1 Posílení funkcí odborných asistentů posudkových lékařů 

Jelikož problém s nedostatkem PL a jejich zvýšenou pracovní zátěží, která přerostla až 

v přetížení, existuje již řadu let, rozhodla se ČSSZ hledat inspiraci v zahraničních zemích 

(v tomto případě v Holandsku a Belgii), které se s podobným problémem také potýkaly a 

vytvořily dvě nové pracovní pozice, jež by ulehčily práci místním posudkovým lékařům. 

V České republice již existují referentky, které vypomáhají lékařům na OSSZ, avšak ČSSZ 

se rozhodlo zavést další pozici, a to odborné asistenty posudkových lékařů (OAPL). Již 

v roce 2016 proběhlo první testování, které se osvědčilo, a tak od 1.1. roku 2018 byla tato 

místa oficiálně zavedena. V expertním rozhovoru se dotazovaný odborník vyjádřil takto: 

„(…) ti odborní asistenti, co jsme se přijali, dneska fungují velmi dobře a jsem strašně 

spokojen, že ta administrace dneska je už rozdělena na tři profese.“ 

 V současné době do pracovní náplně OAPL spadá pouze nepojistná agenda, tedy 

průkazky pro zdravotně postižené a příspěvky na zvláštní pomůcky. Je ovšem důležité 

přemýšlet i do budoucna a položit si otázku, jestli je potenciál těchto asistentů naplno 

využíván. Posudkoví lékaři často řeší velkou administrativní přetíženost a jelikož ještě 

stále není k dispozici IT aplikace, která by tento problém zmírnila, nabízí se možnost 

zapojení OAPL, jež by se mohli podílet i na práci v pojistné agendě. Rozšíření kompetencí 

by také mohlo mít pozitivní dopad na snížení průměrné doby vyhotovení posudku, čímž by 

se snížil i počet nevyřízených žádostí, což je pro všechny pacienty velice důležitým 

prvkem. Čím déle totiž trvá vyhotovení posudku, který je podkladem pro pravomocné 

rozhodnutí o dávce, příspěvku či jiné (peněžního) benefitu, tím více déle posuzované 

osoby čekají a potřebná pomoc se jim nedostává včas, čímž není plněn hlavní účel LPS – 
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pomoci obyvatelům ČR žít bez překážek. 

 V případě tohoto problému neshledávám žádné možné negativní dopady, je pouze 

nutné dbát na dostatečné proškolení, jelikož oblast pojistné a nepojistné agendy se liší.  

 

7.1.2 Tvorba a zavedení sebehodnotících formulářů 

Tvorba a následné zavedení sebehodnotících formulářů je inspirován systémem lékařské 

posudkové služby ve Velké Británii. Příspěvek na zaměstnanost a podporu (angl. 

Employment and Support Allowance - ESA) je určen pro osoby, které nejsou schopny 

vykonávat pracovní činnost či pro osoby, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje naplno 

pracovat z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Součástí tohoto příspěvku je 

posuzování pracovní schopnosti (angl. Work Capability Assessment – WCA), což je 

důležitým krokem pro získání nároku na dávku a její vyplácenou výši. Jednou z podmínek, 

které žadatel o příspěvek musí splnit, je vyplnění dotazníku ESA50 (označovaný jako 

Capablity for Work Questionnaire). V něm musí žadatel vyplnit kromě svých osobních 

údajů a popsání svého současného zdravotního stavu či zdravotního postižení i to, jak ho 

ovlivňují v běžném životě. Dotazník obsahuje tři části – 1. fyzické funkce, 2. mentální 

zdraví, kognitivní a intelektuální problémy, 3. stravování a nápoje, u kterých musí žadatel 

vyplnit podrobnější otázky, aby mohlo být následné vyhodnocení pracovní schopnosti co 

nejpřesnější. Ve většině případu jsou žadatelé osobně zváni k dalšímu posouzení (face-to-

face assessment), avšak u výjimečných případů těžkého postižení může být dostačujícím 

podkladem pouze tento dotazník [Litchfield 2013: 10-13; Governement of United 

Kingdom 2019]. 

Na Ministerstvu práce a důchodů (Department for Work and Pensions - DWP) byl 

vytvořen nezávislý hodnotitelský tým, který formulář hodnotil jako efektivní, avšak 

poukázal na některé možné změny. I z tohoto důvodu považuji tvorbu a realizaci 

dotazníkových formulářů, kde by posuzované osoby samy hodnotili svůj zdravotní stav pro 

českou LPS za proveditelný. Díky nim by došlo k aktivizaci posuzovaných osob a rovněž 

by pravdivě vyplněné dotazníky mohly PL usnadnit práci.  

Zároveň je nutné poukázat i na možné problémy. Pokud by formuláře bylo možné 

zpracovat jen v papírové podobě, došlo by k dalšímu nárůstu administrace, což není 

žádoucí, a proto je podmínkou k zavedení tvorba IT aplikace. Klíčovým prvkem k 

sestavení dotazníků, je správné formulování otázek i možností odpovědí, aby posuzované 

osoby mohly co nejpřesněji zhodnotit svůj stav. Zároveň by otázky měly pokrýt všechny 
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možné aspekty související se zdravotním stavem a zdravotním postižením. Dále je nutné 

myslet na fakt, že některé posuzované osoby mohou mít tendence svůj zdravotní stav 

nadhodnocovat, jelikož by chtěli dosáhnout na vyšší dávku, proto je nutná průběžná 

kontrola a stejně jako ve Velké Británii, by u většiny případů bylo nutné i osobní vyšetření.  

 

7.1.3 Snížit míru ohrožení syndromem vyhoření 

V roce 2007 bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou 

PL ohrožení stresem a syndromem vyhoření. Výsledky ukázaly, že se cítí být středně až 

vysoce ohroženi ⅕ všech respondentů, což bylo označeno za nízký počet. Průzkum je však 

11 let starý, a jelikož se stav české LPS nezlepšil, ale naopak zhoršil, nabízí se otázka, 

zdali by nový výzkum neodhalil jiné výsledky. Proto jsem se rozhodla navrhnout několik 

změn, které by mohly posudkovým lékařům ulehčit jejich náročnou práci. 

 Jedním ze spouštěčů stresu je vysoká administrativní zátěž, kterou by mohli snížit 

OAPL, zavedení formulářů a vytvoření IT aplikace.  

Dále je důležité, aby byly PL nabízeny zaměstnanecké benefity, které by jednak 

mohly přilákat nové PL, ale zároveň motivovat i stávající. Mezi takové benefity patří 

adekvátní platové ohodnocení, příplatky za dodržování a plnění stanovených časových 

norem a norem činnosti, flexibilnější pracovní doba, kdy by po spuštění IT aplikace mohla 

být zavedena častější možnost vykonávat práci z domova, delší čerpání dovolené, aby se 

PL mohli věnovat své rodině a volnočasovým aktivitám, které napomáhají uvolňovat stres. 

Spokojenost s náplní práce i pracovním prostředím je dalším důležitým faktorem, a 

proto nesmí být na PL kladeny vysoké cíle, které není možné splnit anebo je splnit pouze 

s vysokým pracovním tempem. Měly by být s rozvahou stanoveny normy činnosti, které 

by neměly být příliš navyšovány. Ke spokojenosti také může napomoci pravidelné 

proškolování odborných znalostí na různých tuzemských i zahraničních pracovně-

odborných konferencích, ale i kurzy zaměřené na sociální a komunikační dovednosti, 

kterým by si PL osvojili znalosti důležité pro práci s pacienty. Nabízí se i možnost 

pravidelných šetřeních o spokojenosti a pracovních podmínkách, které by ukázaly, že se 

zastřešující organizace starají o své zaměstnance.  

 

7.1.4. Vytvoření IT aplikace  

Realizace IT aplikace je jedním z klíčových návrhů, které považuji za nutné uskutečnit. PL 

spolupracují i s dalšími státními úředníky – ošetřujícími lékaři, dávkovými úředníky ÚP a 
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úředníky ČSSZ, potřebují konzultovat různé případy, doplnit informace o posuzované 

osobě apod., a proto je důležité, aby mezi sebou mohli bez problémů komunikovat.  

IT aplikace by také usnadnila administrativní zatížení (což by snížilo i míru stresu 

spojenou s přílišnou administrací) a přístup k lékařské dokumentaci pacienta. Dalším 

pozitivem vycházejícím z administrativního ulehčení je snížení délky posuzovací doby, 

což je důležitým dopadem. Jako možný problém se jeví pokročilý věk PL. Někteří z nich 

by mohli mít problémy naučit se zvládat všechny dovednosti spojené s novou informační 

technologií, a proto je nutné, aby bylo zajištěno dostatečné proškolení všech zaměstnanců.  

První zmínky o zavedení nové IT aplikace a platformy usnadňující komunikace se 

objevili již v roku 2006. Když v expertním rozhovoru byla položena otázka týkající se 

tématu IT aplikace, dotazovaný expert uvedl, že již v roce 2015 se objevily první pokusy o 

realizaci, které však dopadly neúspěšně. V současné chvíli se koná druhé kolo výběrového 

řízení, ve kterém by měla být vybrána firma, která by aplikační podporu 

zprostředkovávala. V této chvíli nejsou známy výsledky, ani není jisté, jestli (a případně 

kdy) by byla aplikace uvedena do provozu. Považuji za nutné, aby byla aplikace uvedena 

do chodu co nejdříve, protože je klíčovým článkem pro zlepšení situace LPS a její 

zavedení je částečným řešením dalších problémů.  

 

7.2 Doporučení 

V této kapitole se autorka vyjadřuje k vybraným návrhům reformy MPSV a jednomu 

návrhu z autoreferátu, jehož cílem bylo představit změny k zefektivnění LPS. 

 

7.2.1 Nerozšiřovat specializované způsobilosti 

První ze tří doporučení se týká rozšiřování odborných způsobilostí. Posudkové lékařství je 

medicínským oborem navazující na všechny specializační obory kromě osmi zákonem 

vymezených oborů, jimiž jsou hygiena, epidemiologie, klinická biochemie, lékařská 

genetika, lékařská mikrobiologie, nukleární medicína, patologie, radiologie a zobrazovací 

metody. 

Jedním z legislativních návrhů reformy MPSV je výše zmíněné obory zbavit této 

výjimky, čímž by dle domněnek MPSV mělo dojít ke zvýšené dostupnosti oboru pro další 

lékaře a tím pádem se zvýšila šance na přilákání nových lékařů. 

Domnívám se, že tyto obory byly vyloučeny z určitého důvodu, a proto jsem se na 

tento návrh zeptala i experta v oblasti posudkové služby, který se vyjádřil takto: „Bylo by 
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to na škodu (pozn. rozšířit způsobilosti) A já říkám lékař, který má zkušenost s léčbou 

s diagnostikou léčbou živého pacienta, a tím pádem máme jasně stanovené, kdo dělá 

diagnostiku a léčbu živého pacienta, takže musíme z toho vybrat ty obory medicíny – 

lékařské obory, které diagnostiku a léčbu živého pacienta nedělají.“ Tímto se tedy 

potvrdili mé obavy, a proto neshledávám tento návrh za prospěšný. Existují jiné možnosti, 

kterými je možné přilákat nové PL – např. stabilizace LPS služby, vyšší platové 

ohodnocení či jiné zaměstnanecké benefity. 

 

7.2.2 Vyhnout se sjednocování institucí 

Při analýze dokumentů bylo častým návrhem reorganizování české LPS pod jednu 

organizaci, což by znamenalo sjednocení ČSSZ a pod ni spadající OSSZ (PSSZ a MSSZ 

Brno) a PK MPSV anebo zadat posudkovou službu externímu dodavateli (označování jako 

outsourcing). 

Nedávno se otázka reorganizování projednávala v říjnu roku 2018 na 20. schůzi 

Poslanecké sněmovny k přijetí novely zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, bylo ve druhém čtení schváleno a přijato 

převedení lékařů posudkové služby z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku 

práce (čímž se oddálila krize týkající se počtu PL a jejich věku), ale zároveň tím byl přijat i 

přechod PK MPSV pod ČSSZ. Během druhého čtení vystoupila poslankyně Radka 

Maxová (ANO) s pozměňovacím návrhem, který by zánik PK MPSV zabránil. Uvedla 

několik argumentů, proč by měl být její návrh schválen. V případě sjednocení by vzniklo 

hned několik problémů, které by musely být okamžitě řešeny. Nejdříve by musela být 

řešena otázka platového ohodnocení, jelikož PL ČSSZ/OSSZ a PK MPSV a stejně tak i 

referentky obou institucí spadají to jiných platových tříd, pokud by platy nebyly 

sjednoceny, mohlo by dojít k nedodržení principů rovnosti. Jelikož každá složka vykonává 

jinou pracovní náplň, bylo by náročné zajistit plynulý chod pojistné a nepojistné agendy, 

čímž by následně mohlo být ohroženo dodržování časových lhůt na vypracování posudku. 

Dále by sjednocením institucí zanikla druhá posudková instance – PK MPSV, což by 

mohlo negativně ovlivnit osoby, které by podaly odvolání proti rozhodnutí. Zaniklo by 

totiž posuzování komisemi, které jsou tvořeny třemi členy, a proto mohou být považovány 

za odbornější, a u kterých se předpokládá, že hrozí menší riziko pochybení, než je tomu u 

posuzování jedním PL. Nakonec byl ve třetím čtení 20. schůze Poslanecké sněmovny 

pozměňovací návrh č. 1514 schválen a ke zrušení posudkových komisí nedošlo. 
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Je tedy možné zpozorovat, že návrh na sjednocení institucí či jejich reorganizaci se 

už po několikáté vrátil. Dle mého názoru je v současné době i v řádu několika příštích let 

bezvýsledné se podobnými návrhy zabývat. Cílem LPS by mělo být její stabilizování a 

nabírání nových PL, což by další změna v podobě reorganizace mohla narušit. Navíc by se 

jednalo již o čtvrtou reorganizaci během třinácti let, což by s největší pravděpodobností 

prohloubilo krizový stav LPS a mohlo negativně působit na její zaměstnance. 

V případě outsourcingu zastávám podobný názor jako u sjednocení institucí. Taktéž 

se jedná o změnu, která nese velké riziko destabilizování a řešení v oblasti zaměstnanecké 

politiky a legislativy. 

 

7.2.3 Zjednodušení systému dávek 

MUDr. Rostislav Čevela ve svém autoreferátu z roku 2011 poukazuje na nejednotnost v 

hodnocení zdravotního stavu, protože existuje celkem pět oblastí, pro které se posuzuje 

zdravotní stav – pro nemocenské pojištění (dlouhodobá pracovní nezaměstnanost), 

důchodové pojištění (invalidní důchod), pro účely sociálních služeb (posuzování stupně 

závislosti), pro účely dávek osobám se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, 

příspěvek na zvláštní pomůcku, průkazy osob se zdravotním postižením) a pro účely 

zaměstnanosti a status osoby zdravotně znevýhodněné. Každá z vyjmenovaných oblastí je 

zaměřená na jiné aspekty a řídí se svými předpisy, čímž se stává sociální systém složitý.  

 Přehodnocení jedné z forem systému sociálního zabezpečení je ovšem velice 

složitou a náročnou záležitostí, a proto vyvstává otázka, jaká by byla pozitiva a negativa. 

Zjednodušení dávek by pravděpodobně znamenalo zmenšení jejich počtu či dokonce 

zavedení pouze jedné dávky. To znamená, že by se dávka/dávky musely skládat z více 

vrstev, aby pokryly všechny možné sociální události a případy a zároveň, aby následné 

změny byly nastaveny tak, aby negativně neovlivnily některé občany, kteří dříve byli na 

dávku či příspěvek zvyklí či dokonce závislí, což se jeví jako velice těžký úkol nejen 

z legislativního, a metodického hlediska, ale i pro posuzovací činnost. Autor autoreferátu 

shledává výhodu v tom, že by byl zdravotní stav posuzován pouze jedenkrát za určitý 

časový úsek, což by bylo efektivnější, než kdyby docházelo k opakovanému posuzování 

při každé nové žádosti o posudek. 

 Po porovnání výhod a nevýhod převažují spíše negativa, a proto se domnívám, že 

zjednodušení systému dávek by nebylo přínosné. Jednalo by o další zásah do systému LPS, 

což by příliš nepřispělo k její stabilizaci. Zároveň by byly ovlivněny i další složky systému 
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sociálního zabezpečení – krajské pobočky ÚP a jejich úředníci, MPSV a jejich komise.  

 

Věřím, že výše zmíněné návrhy a doporučení mohou vést k zatraktivnění české 

posudkové služby, díky čemuž by mohl tento lékařský obor získat nové lékaře a další 

zaměstnance. Je zjevné, že současná vláda se snaží řešit problémy týkající se LPS, 

důkazem je návrh reformy vydaný v letošním roce, což je dalším pozitivním impulsem 

vedoucím k ustálení. Je nutné dbát nejen na kvantitu přijímaných, ale i na jejich kvalitu. 

Vzdělaní PL jsou základem pro kvalitní a efektivní posuzování pacientů, jenž má 

posudková služba sloužit.  



 

 

41 

 

Závěr 
 

V této bakalářské práci byly pomocí informační analýzy dokumentů identifikovány čtyři 

hlavní problémy, se kterými se české posudkové lékařství potýká. 

První odhaleným problémem je personální situace, která se zhoršuje již od počátku 

90. let minulého století. Během posledních let se začaly objevovat další související 

problémy – zvyšující se průměrný věk posudkových lékařů, fyzická i psychická náročnost 

práce jenž lékaře ohrožuje zvýšenou úrovní stresu a syndromem vyhoření, nedostatečné 

platové ohodnocení a rovněž samotný obor posudkového lékařství, který je veřejností 

shledáván za málo atraktivní. 

 Druhým problémem je kvalifikace a vzdělávání posudkových lékařů. Všichni lékaři 

posudkového oboru nedisponují patřičnou atestací, což znamená, že posuzování nemohou 

vykonávat samostatně. Na méně zkušené kolegy musí dohlížet lékaři s atestací. Tito lékaři 

bohužel nemají dostatek časových možností, aby se svým kolegům mohli adekvátně 

věnovat. To způsobí, že nedosahují plné efektivity a dochází tak k pracovnímu přetížení.  

 Problém pracovního přetížení je zaviněn nastavením časových i početních norem 

činnosti, které se neustále zvyšují. To zde představuje i jeden z prvních problémů – 

nedostatek lékařů, protože právě kvůli nenaplněným pracovním místům se zvyšují 

pracovní nároky na jednoho lékaře, který musí pokrýt práci těch chybějících. Počet 

posudků se zvyšuje, a proto dochází k nedodržování lhůt vypracovaných posudků, což má 

největší dopad na posuzované osoby.  

 Čtvrtý problém se objevil u chybějící IT podpory. O její potřebě se mluví již od 

roku 2008, ale stále nebyla zrealizována. Proto jsou posudkoví lékaři stále zbytečně 

vystaveni velkému administrativnímu zatížení, které snižuje jejich efektivnost. Zavedení 

aplikace by mělo pozitivní efekt na podstatnou část zmíněných problémů.   

Na základě využití informační analýzy dokumentů, autorka bakalářské práce 

navrhla změny a doporučení realizovatelná v českém prostředí. Jako podklady pro návrhy 

sloužily nejen české, ale i zahraniční dokumenty. S ohledem na problémy byly navrženy 

čtyři změny - posílení funkcí odborných asistentů posudkových lékařů, tvorba a zavedení 

sebehodnotících formulářů, snížení míru ohrožení syndromem vyhoření, vytvoření IT 

aplikace a tři doporučení - nerozšiřovat specializované způsobilosti, vyhnout se 

sjednocování institucí, (ne)zjednodušovat systém dávek.  

Lékařská posudková služba je jednou ze složek sociálního zabezpečení, která je 
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důležitou součástí života osob jejichž pracovní schopnost a zdravotní stav jsou omezeny. 

Je stěžejní, aby systém posudkové služby poskytoval svým zaměstnancům adekvátní 

pracovní podmínky a dostatečnou podporu. Předpokládejme, že díky chystané reformě 

čeká systém české posudkové služby mnoho změn. Věřme, že budou mít jen pozitivní 

dopady, které napomohou stabilizaci a zlepšení efektivnosti. 
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1. Stručná charakteristika tématu a stávající literatury k ní  

Na první pohled by se mohlo zdát, že téma Lékařské posudkové služby (dále LPS) 

se týká pouze medicínské oblasti, avšak pravdou je, že nejenže zasahuje do této sféry, ale 

také se týká oblasti sociální, ekonomické a pracovně-právní.  Jelikož posudkoví lékaři 

(dále PL) vyhotovují posudky, jejichž úkolem je (ne)uznání nároku příspěvku na péči, 

ovlivňují tím z ekonomického pohledu výdaje, které stát vynaloží na vyplácení těchto 

příspěvků, ale zároveň i kvalitu života lidí, kteří posudek (ne)získají, protože výška 

příspěvku je přímo úměrná stupni závislosti hendikepované osoby na pomoci jiné fyzické 

osoby. Proto je klíčové, aby posudkoví lékaři vykonávali svoji práci co nejkvalitněji, 

vyvarovali se pochybení a měli adekvátní přístup k těmto pacientům.  

 V rámci České republiky se posudkové lékařství potýká hned s několika problémy. 

Prvním je nedostatečný počet posudkových lékařů. Tuto situaci předvídalo Ministerstvo 

práce a sociální věcí (dále MPSV) již v roce 2008, avšak nyní bylo dosaženo kritického 

bodu. Svůj podíl na tomto stavu nese především schválení novely zákona o státní službě 

144/2017 Sb. [psp.cz 2018: online], ve kterém je obsažena podmínka, že žádný státní 

zaměstnanec, což je i PL, nesmí přesáhnout věk 70 let, a proto své povolání musí ke konci 

letošního roku ukončit 131 lékařů, tím pádem jejich počet klesne pod 300, přičemž v roce 

2008 těchto lékařů bylo 510. Tuto situaci se MPSV a ČSSZ snaží řešit zvýšením 

finančního ohodnocení, zavedením mimořádných odměn za nadlimitní počet posudků, 

změnami ve vzdělávání PL či přenesením některých úkonů na odborného asistenty 

posudkového lékaře, na smluvní anebo praktické lékaře [Baxa 2017].  

 S nízkým počtem PL souvisí i další problém, kterými jsou velké nároky kladené na 

tyto lékaře. Je nutné uvědomit si, že lidé v této profesi se pohybují na rozhraní zdravotního 

a sociálního systému, přičemž tato široká působnost vyžaduje vysokou vzdělanost, 

odpovědnost, morální úroveň a humánní přístup, avšak stává se stále náročnější všechny 

tyto aspekty dodržovat [mpsv.cz 2008: online].  Z dostupných statistik se můžeme 

dozvědět, že v roce 1993 připadlo na jednoho lékaře 608 posudků, zatímco v roce 2016 to 

bylo již 1442 [Biskup 2017]. Na PL se vztahuje nejen etický kodex státního zaměstnance, 

tedy zajistit maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, 

zařízení a služeb, ale zároveň i etické principy pracovníků sociální práce. Další podobnost, 

kterou profese PL a sociálních pracovníků sdílejí a ohrožují, je syndrom vyhoření. Obě 

zaměstnání můžeme zařadit do kategorie pomáhající, protože pracují s lidmi na základě 

podobných etických pravidel a srovnatelným osobním nasazením, což je náročné na 
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psychický stav. Jednou z možností, jak tomuto jevu předcházet nebo jej alespoň zmírnit, je 

zlepšit spolupráci a komunikaci mezi těmito zaměstnanci. Dále MPSV navrhuje pořádání 

seminářů, workshopů a konferencí, kterých bych se mohli účastnit pracovníci z obou 

odvětví [mpsv.cz 2007: online]. 

 Pravděpodobně poslední problémem je názor veřejnosti a lékařů jiných oborů na 

práci posudkových lékařů. V roce 2007 realizovalo MPSV šetření, jehož úkole bylo zjistit 

názor veřejnosti, PL i lékařů jiných oborů na práci LPS. Z pohledu samotných PL na obsah 

jejich práce největší problém shledávají ve výši platu, nízké prestiži povolání a malého 

kontaktu s medicínou. Názor ostatních lékařů koresponduje s názorem PL, jelikož 

nejčastěji zmiňovali nízkou prestiž povolání, protože neshledávají LPS za atraktivní obor a 

rovněž často uváděli neklinické zaměření této specializace. Taktéž je důležité poukázat na 

fakt, že náplň této práce znali především lékaři starší 50 let. Převládající názory laické 

veřejnosti jsou takové, že většina je přesvědčena o potřebnosti této služby, avšak panuje i 

názor, že by posuzování mělo být svěřeno praktickým lékařům. Dále většina dotázaných 

lidí souhlasila s tím, že by se mělo zvýšit povědomí veřejnosti o LPS a také zlepšit 

spolupráce praktických a posudkových lékařů [mpsv.cz 2008: online]. 

Jelikož se LPS České republiky v současné době potýká s tolika problémy, je nutné 

si položit otázku, jestli je tento stav z dlouhodobého hlediska udržitelný a zdali je možné 

tuto kritickou situaci daného odvětví lékařské služby pomocí patřičných a efektivních 

změn uvést do původního stavu nebo úroveň poskytované služby dokonce zlepšit. Cílem 

bakalářské práce je poukázat na všechny současné problémy LPS, zaměřit se na LPS 

v jiných zahraničních zemích a navrhnout změny, kterými by se mohla ČR inspirovat či je 

poupravit podle svých potřeb, aby došlo k transformaci, která bude k užitku nejen státu a 

jeho sociálnímu systému, ale i pacientům a samotným posudkovým lékařům. 

 

Za velice nápomocným podkladem pro bakalářskou práci považuji studii Rozdílné 

pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v 

rámci řízení o přiznání příspěvku na péči z roku 2011, jejímiž autory jsou Libor Musil, 

Olga Hubíková, Jana Havlíková a Kateřina Kubalčíková a která byla vydána Výzkumným 

ústavem práce a sociálních věcí. Stanoveným cílem studie bylo porozumět procesu řízení o 

přiznání příspěvku na péči (PnP), čehož autoři chtěli dosáhnout pomocí soustředění se na 

role jednotlivých aktérů (sociální pracovníci, posudkoví lékaři a ošetřující lékaři) a 

probíhající spolupráci mezi nimi. Zároveň autoři chtěli identifikovat i případné problémy, 
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které se mohly během zkoumání odhalit. Výsledkem studie je souhrn hlavních zjištění a 

poté doporučení, které mají podpořit efektivní práci mezi všemi aktéry a zároveň i zesílit 

pozitivní dopad PnP pro řešení těžké životní situace příjemců příspěvků [Musil, Hubíková, 

Havlíková, Kubalčíková 2011: 9]. Přestože v roce 2012 došlo ke změnám v agendě PnP, 

autoři se domnívají, že jejich doporučení mohou být stále přínosné.  

Další užitečnou literaturou je kniha Posudkové lékařství: vybrané kapitoly od 

Rostislava Čevely, Libuše Čeledové a Aleny Zvoníkové, ve které jsou obsaženy podstatné 

informace o posudkovém lékařství, které budou nápomocné při teoretickém zpracování 

bakalářské práce.  

Také nemohu opomenout internetové stránky MPSV, na kterých jsou obsaženy 

důležité informace a data týkající se LPS. Dále bude použita i stránka ČSSZ, kde jsou 

k dispozici nejen právní předpisy týkající se LPS, ale i články, které se zabývají aktuálními 

problémy této služby.  

 

2. Teoretická a hodnotová východiska práce  

Během vykonávání své práce se lékař dostává do řady sociálních interakcí se svými 

pacienty, přičemž stojí na jejich vrcholu. I když se v průběhu času role lékaře 

proměňovala, jeho sociální status byl tradičně na vysoké úrovni. „(…) lékař je i v drobných 

prohřešcích posuzován společnosti kritičtěji, než je tomu u jiných profesí. Dochází 

k proměně vztahu mezi lékařem a pacientem, tradiční (paternalistický) přístup, který 

předpokládá plně respektovat rady lékaře, je nahrazován přístupem moderním, kdy je 

pacient veden k aktivní spolupráci na léčbě. U lékaře je důležitá dobrá schopnost 

komunikace na pracovišti, jak mezi ostatním zdravotnickým personálem, tak mezi 

pacientem a jeho rodinou.“ [Čevela a kol. 2015: 95] Zejména v případě posudkového 

lékaře je již zmíněná dobrá schopnost komunikace na pracovišti klíčovým faktorem. Český 

model LPS je založen na spolupráci posudkových lékařů, ošetřujících lékařů a sociálních 

pracovníků. Pro posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti platí obecné principy 

posudkové činnosti, kdy PL vychází ze sociálního šetření prováděného sociálním 

pracovníkem, z nálezu vydaného obvodním lékařem posuzovaného pacienta a případně 

vychází i ze svého vlastního posudkového šetření. Sociální šetření a zdravotnickou 

dokumentaci od ošetřujících a odborných lékařů tedy můžeme označit za stěžejní podklady 

pro konečný posudek. V souvislosti se sociálním šetřením se ovšem vyskytuje několik 

problematických aspektů – míra objektivity sociálního pracovníka a mylné či zkreslené 
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informace, které mohou pečující osoby (s vidinou vyššího příspěvku) úmyslně uvést, aby 

sociálního pracovníka zmanipulovali. Průběh a následný výsledek sociálního šetření je 

tedy závislý na přístupu žadatele, pečujících osob, a především znalostech a zkušenost 

daného sociálního pracovníka. [Fellnerová 2017: 16, 25-29] 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní 

potřeby, které jsou seřazeny do deseti kategorií – mobilita, orientace, komunikace, 

stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o 

zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Při posuzování se hodnotí i věk osob – do 18 

let věku, u nichž se nehodnotí desátá oblast péče o domácnost a osob starších 18 let. Výše 

příspěvku tedy záleží nejen na stupni závislosti, ale také i na věku osoby. [Čevela, 

Čeledová 2011: 49] 

Žádost o posudek obsahuje sociální šetření a také kopii žádosti osoby o příspěvek. 

Poté Okresní lékařská posudkové služba (OLPS) pošle ošetřujícímu lékaři žádost o 

vyšetření zdravotního stavu daného pacienta a tiskopis "Lékařský nález". Rovněž stanoví 

lhůtu k navrácení vyplněného tiskopisu na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Poté, co OLPS obdrží lékařský nález, může PL vypracovat posudek o stupni (ne)závislosti 

dané osoby, přičemž své výroky odůvodňuje. 

„Obsahem posudku je také poznamenaná doba jeho platnosti, tzv. na jak dlouho je osobě 

posudek vystaven (po jeho ukončení sociální pracovník musí znovu provést sociální šetření 

a zasílá klientovi oznámení).“ [Fellnerová 2017: 38-39] Konečným výsledkem posudku je 

určení stupně (ne)závislosti osoby. 

 

3. Výzkumné cíle, otázky a hypotézy  

Hlavní cíl: Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na všechny problémy, které 

v současné době ohrožují lékařskou posudkovou službu. Poté bych ráda vybrala zahraniční 

země, ve kterých je posudkové služba efektivní a úspěšná a z těchto informací bych ráda 

navrhla změny, kterými by se česká LSP mohla inspirovat a zvýšit tak svoji úroveň a 

efektivitu.  

 

Výzkumné cíle: 

1. Identifikovat hlavní problémy LPS v současné době  

2. Zjistit názory odborných aktérů v oblasti posudkové služby na současný stav české LPS 

3. Identifikovat zahraniční země, kterými je možné se inspirovat 
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4. Navrhnout změny problémů české LSP inspirované podobou LPS zahraničních zemí 

5. Alternativy LPS a PL 

6. Udržitelnost současného stavu LPS 

 

Výzkumné otázky:  

1. Jaké jsou hlavní problémy LPS v současné době? 

2. Jaký názor na tyto problémy zastávají odborníci na oblast LPS? 

3. Jaký je názor odborníků na navrhované změny inspirované zahraničními zeměmi? 

 a) Existují nějaké překážky pro uvedené návrh změn? 

4. Kterými zahraničními zeměmi je možné se inspirovat? 

5. Jaké existují možnosti, které by bylo možné aplikovat na systém ČR? 

6. Jaké jsou jiné alternativy k LPS? 

7. Jaké jsou jiné alternativy k profesi posudkových lékařů? 

 a) Je možné posudkové lékaře nahradit jinými lékaři? 

 b) Kteří lékaři by mohli nahradit posudkové lékaře? 

8. Do jaké míry je současný stav české LSP dlouhodobě udržitelný? 

 

4. Metody a prameny práce 

V empirické části bakalářské práce jsem se rozhodla využít možnosti kvalitativního 

výzkumu. Mým cílem je provést polostrukturované rozhovory s několika odbornými 

aktéry, kteří se zaměřují na posudkovou službu. Tento typ rozhovoru jsem zvolila proto, že 

si předem mohu promyslet a připravit okruhy a základní otázky, na druhé straně mi nabízí 

možnost pohotově reagovat na odpovědi respondentů a zaměřit se na to, co považuji 

v daném momentu za důležité a případnou odpověď lépe pochopit či nasměrovat 

respondenta jiným směrem. Z informacích získaných z rozhovorů s experty bych ráda 

získala jejich názor na současnou situaci LPS. Jejich odborný pohled ale i praktické 

zkušenosti by mi také mohly napomoci k lepšímu porozumění současných problémů. 

Zároveň je mým dalším cílem dozvědět se jejich názor na určité kroky či návrhy na změny, 

které by bylo možné i nemožné v rámci LPS navrhnout a popřípadě i zavést. Dané návrhy 

bych získala pomocí sekundární analýzy zahraničních dokumentů a dat, které se týkají 

úspěšných a efektivních modelů posudkové lékařské služby v zahraničních zemích.   

 

 



 

 

55 

 

5. Předpokládaná struktura práce 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

3) Metodologie 

4) Výsledky 

5) Diskuze 

6) Závěr 
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