Tisková zpráva

Praha, 22. srpna 2018

Díky novele zákona zajistí Ministerstvo práce a
sociálních věcí pokračování lékařské posudkové služby
Vláda schválila na svém jednání ve středu 22. srpna 2018 novelu zákona o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení předloženou Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Ta řeší problémy v lékařské posudkové službě
z důvodu nedostatku lékařů. Díky úpravě zákona bude i nadále činnost této
služby zajištěna.
Hlavním problémem bylo omezení v zákoně o státní službě, který stanovuje
maximální možný věk lékaře pro tuto činnost na 70 let. Dalším zásadním faktorem
byla končící výjimka u překročení věku 70 let k 31. prosinci 2018. Výjimka se
týkala zhruba 100 posudkových lékařů. Hrozil tak od nového roku akutní
nedostatek lékařských kapacit a došlo by k vážnému ohrožení nároků pojištěnců
a osob se zdravotním postižením.
Ministerstvo práce a sociálních věci proto navrhlo novelizaci, která od 1. ledna
2019 převede posuzování zdravotního stavu pro účely odvolacího správního
řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek z posudkových komisí Ministerstva
práce a sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení. To znamená,
že místo posuzování odbornou komisí bude zdravotní stav posuzován lékařem
České správy sociálního zabezpečení, což bude v praxi flexibilnější.
Dále se od 1. července 2019 převedou lékaři vykonávající posudkovou činnost
z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce. Tito lékaři by svou
činnost vykonávali na základě pracovněprávního vztahu, tedy i s využitím lékařů
působících na podstatě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tento
převod bude na bázi dobrovolnosti s tím, že pokud posudkový lékař požádá o
uzavření pracovního poměru, musí s ním jeho dosavadní zaměstnavatel pracovní
poměr uzavřít. Výhodou tohoto návrhu je, že v pracovněprávních vztazích není
žádný věkový limit a dále to, že sjednávání pracovněprávních vztahů je pružnější
a umožňuje též širší využívání kratších pracovních úvazků, což též přispěje
k většímu zájmu o činnost v lékařské posudkové službě.
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