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LLÉÉKAKAŘŘSKSKÁÁ POSUDKOVPOSUDKOVÁÁ
SLUSLUŽŽBABA



Lékařská posudková služba existuje v každé zemi     
s rozvinutými sociálními systémy, ale neexistuje 
jednotný model, a to ani v rámci zemí EU.

Posudková činnost v ČR je zčásti úkolem 
ošetřujících lékařů, jinak je úkolem lékařů OSSZ, 
tedy ne resortu zdravotnictví, ale resortu práce     
a sociálních věcí.

Posudkoví lékaři vždy posuzují zdravotní stav      
a důsledky z něj vyplývající, ale nikdy nerozhodují
o poskytování dávek či služeb podmíněných 
zdravotním stavem.



Základním programovým cílem sociálního 
zabezpečení ve vztahu ke zdravotně postiženým 
je kompenzovat důsledky zdravotních postižení.

Lékaři ČSSZ vykonávající svou činnost na okresních 
správách sociálního zabezpečení představují
v organizační struktuře základní článek 
posudkové služby sociálního zabezpečení.

Od roku 1990 je důsledně organizována jako 
samostatná složka sociálního sytému bez 
rozhodovací pravomoci (jde o činnost 
zakončenou vydáním rozsudku).



Krátkodobá posudková služba
kontroly posuzování dočasné pracovní
neschopnosti

Ošetřující lékaři jsou oprávněni posuzovat 
zdravotní stav pro účely nemocenského pojištění
jen v rozsahu své odborné způsobilosti, dále jsou 
povinni po celou dobu dočasné pracovní
neschopnosti posuzovat, zda pracovní
neschopnost trvá, nebo zda se již obnovila 
pracovní schopnost.



V rámci sociálního zabezpečení existují dávky 
a služby, o kterých rozhodují, o které se 
žádá a které vyplácejí rozdílné správní
orgány.

Česká správa sociálního zabezpečení
rozhoduje o dávkách důchodového pojištění
a zřizuje výplaty těchto dávek
posuzuje invaliditu a změnu stupně invalidity      
a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte
lékaři LPS provádějí kontroly posuzování
dočasné pracovní neschopnosti



Úřad práce ČR plní úkoly v oblastech:

zaměstnanosti;
ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele;
státní sociální podpory;
dávek pro osoby se zdravotním postižením;
příspěvku na péči a inspekce poskytování
sociálních služeb;
pomoci v hmotné nouzi.



Okresní správy sociálního zabezpečení
(PSSZ, MSSZ Brno) prostřednictvím lékařů LPS 
zajišťují základní agendy posudkové činnosti. 

Za tímto účelem posuzují:
invaliditu a  změnu stupně invalidity;
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte;
schopnost zvládat základní životní potřeby      
v oblasti mobility nebo orientace pro účely 
příspěvku na mobilitu a pro účely řízení
o přiznání průkazu osoby se zdravotním 
postižením;
stupeň závislosti FO pro účely příspěvku na péči  
a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se 
zdravotním postižením.
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