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LPČ - § 21 Zákon o péči o zdraví lidu -  20/66 

• Nedílnou součástí léčebně preventivní péče je lékařská 

posudková činnost (LPČ), jejímž předním úkolem je 

posuzování způsobilosti k práci.  

• Vykonávají ji zpravidla ošetřující lékaři podle předpisů 

vydaných MZ ve spolupráci s MPSV ČR. 

 

•  Od 1.4.2012 nahrazeno Z 373/2011 Sb. o 

specifických zdravotních úkonech 

 

 

 



Posuzování zdravotního stavu 

§ 8 Z 582/91 

• OSSZ posuzují zdravotní stav a pracovní 

schopnost občanů ve věcech sociálního 

zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních 

lékařských prohlídkách.  

• Za tím účelem svými lékaři posuzují: 

• a)  invaliditu 

• b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte 

• c) zda občan po uplynutí podpůrčí doby nabude 

opět pracovní schopnost 

• d) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou  

 

 



Kompetence LPS – posudky pro ÚP 

• posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro                             
účely příspěvku na péči  ( zákon č. 108/ 2006 Sb., o soc. 
službách)  

•  pro účely příspěvku na pomůcky - úpravu bytu, koupi, 
úpravu motorového vozidla, zádržné systémy, schodolez, 
a příspěvku na pomůcky pro sluchově  postižené, zrakově 
postižené  Z 329/2011Sb. 

 

• Průkaz osoby zdravotně postižené Z 329/2011 Sb. 

 
 



Posuzování zdravotního stavu 

§ 16 Z 582/91 
• Zdravotnická zařízení jsou povinna pro orgány sociálního 

zabezpečení provést za úplatu vyšetření zdravotního stavu 
občanů v řízení o dávkách SZ,  

• zapůjčovat lékařům zdravotnickou dokumentaci a umožnit 
jim nahlížet do ní,  

• vydávat výpisy z chorobopisů,  

• podávat lékařské nálezy, posudky a zprávy o průběhu 
nemoci a potřebná hlášení a podklady, jichž je třeba k 
rozhodování o dávce SZ a pro kontrolu posuzování dočasné 
pracovní neschopnosti,  

• a to ve lhůtě stanovené tímto orgánem a není-li určena, do 
15 dnů od doručení výzvy.  

 



Zákon o nemocenském pojištění 

187/2006 od 1. 1. 2009  

 

• zrušil zákon 54/1956 Sb. 

• zrušil zákon 32/1957Sb. O 

nemocenské péči v 

ozbrojených silách 

 

• mnoho novel 

 



Hlavní směry 

• Vazba na ekonomickou činnost 

• Posílení povinností subjektů, odpovědnost 

za plnění úkolů 

• Za neplnění povinností sankce 



Z187/2006 Okruh pojištěných osob 

• Zaměstnanci 

 

• OSVČ – nadále dobrovolně 



Z187/2006  dávky nemocenského pojištění 

 
• Nemocenské  

• Ošetřovné  

• Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství 

• Peněžitá pomoc v mateřství 

• Otcovská – od 1.2.2018 

• Dlouhodobé ošetřovné od 1.6.2018 

 

 



187/2006 Sb. Ošetřující lékař - § 54 

 
• Zdravotnické zařízení, které svými lékaři 

poskytuje pojištěnci 

   - ambulantní 

   - ústavní 

   - lázeňskou péči  



 

• Lékař jen v rozsahu své odbornosti 

• Pokuta ve správní řízení až do 50 000 Kč 

za porušení 

Z 187/2006 



Nemocenské - důvody uznání PN 

§ 57 Z 187/2006 

• nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat 

dosavadní pojištěnou činnost, 

• Hospitalizace nebo komplexní lázeňská 

péče, a to na celou dobu pobytu,  

• průvodce nezletilého hospitalizovaného  

dítěte, 

 



Důvody uznání PN 

§ 57 Z187/2006 

• poškození nebo ztráta ortopedické nebo 

kompenzační pomůcky, 

• v souvislosti s těhotenství a porodem 

práce neschopnou ženu, která nemá 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a 

to od počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu. 

 



Z 187/2006- nemocenská  
 

• Ochranná lhůta  - 7 dní od ukončení 

zaměstnání 

 

• Podpůrčí doba nemocenská 380 dní od 1. dne 

PN, 1.-14 den náhrada mzdy  

od 15. dne nemocenská, tj. výplata nemocenské 

až 365 dní 

 

•  zápočty podpůrčí doby 

 



Z 187/2006 

• Vycházky 7-19 hod max. 6 hodin 

 

•  mimořádný režim vycházek po souhlasu 

orgánu nemocenského pojištění 

 



Sankce  pro lékaře (§79)  

Z 187/2006 

• Pokuty do výše 10 000 Kč 

- Nevede evidenci PN 

- Nepošle hlášení o vzniku a ukončení PN 

- Nestanoví termín kontroly 

- Neoznámí převzetí nebo propuštění z péče práce neschopného 
pojištěnce 

- Neoznámí změnu svého pracoviště 

- Neoznámí změnu diagnózy 

- Neoznámí porušení léčebného režimu 

- Nevede zdravotnickou dokumentaci o průběhu PN a nevystavuje 
potřebné tiskopisy 

- Povolí bez souhlasu orgánu NP změnu místa pobytu do ciziny 

- Rozhodne o vzniku PN bez souhlasu orgánu NP zpětně o více než 
3 dny 



Pokuty do výše 50 000 Kč 

 - Posuzuje mimo rozsah své odbornosti 

- Při zákazu posuzovat nepošle orgánu NP 
podklady o zdravotním stavu 

- Neprovede vyšetření zdravotního stavu na žádost 
orgánu NP 

- Nezpracuje lékařské podklady k posouzení 

- Neumožní nahlížení do zdravotnické dokumentace 
nebo ji nezapůjčí 

- Nepotvrdí hospitalizaci ošetřované osoby 



Sankce po udělení pokuty 

• Upozornění zřizovatele a příslušné 
zdravotní pojišťovny na porušení 
povinností 

 

• Podnět ČLK k zahájení disciplinárního 
řízení 



Základní principy EU  

• Princip rovného zacházení 

• Princip aplikace právního řádu jediného 

státu 

• Princip sčítání dob pojištění 

• Princip zachování nabytých práv 

 

 



Posuzování zdravotního stavu pro účely 

důchodového pojištění - Invalidita  

 •  (1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z 
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu nastal pokles jeho pracovní 
schopnosti nejméně o 35 %. 

  

•  (2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce 
poklesla  

• a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, 
jedná se o invaliditu prvního stupně, 

• b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, 
jedná se o invaliditu druhého stupně, 

  

• c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu 
třetího stupně. 



Posuzování zdravotního stavu pro 

účely důchodového pojištění 

 Vyhláška 359/2009 svými podrobně vymezuje 

posudková kritéria.  

Uvádí zdravotní postižení a ke každému z nich 

stanoví určitou míru poklesu schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti v procentech.  

  

Nerozhodují samotné diagnózy, ale funkční 

postižení z nich vyplývající.  

Postižení se nesčítají, vybere se rozhodující dg., 

ostatní posudkově významná se zohlední . 

 



Děkuji za pozornost a přeji hezký 

zbytek dne 


