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Váš dopis zn./ze dne  Naše značka (uveďte v odpovědi) Vyřizuje/linka V Praze dne 12. června 2018 

 

 

Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

příspěvek na péči je sociální dávka, kterou seniorská populace z důvodu věku využívá. Rada 

seniorů ČR, kromě požadavku na plnohodnotnou indexaci k zachování reálné kupní síly dávky, již 

řadu let upozorňuje na nepřiměřeně dlouhé a zákon rozporující procesní lhůty jejího vyřizování. Z  

těchto důvodů vítáme každou legislativní úpravu, která nabízí systémové řešení. Rada seniorů vítá 

předložený návrh systémových změn lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení, který má 

ambici nepřiměřeně dlouhé procesní lhůty vyřizování příspěvku na péči zkrátit.  

 

Rada seniorů ČR vnímá objektivní potřebu navrhovaných úprav na změnu důchodového věku 

lékařů posudkové služby resortu práce a sociálních věcí i objektivní potřebu zapojit do výkonu 

posudkových agend ve věci důchodového pojištění, nepojistných sociálních dávek a zákonných výhod 

osob se zdravotním postižením lékaře další. Pouhé zvýšení důchodového věku lékařů posudkové 

služby ale Rada seniorů ČR nepovažuje za systémové řešení personálního deficitu posudkových 

lékařů, zvýšit je nezbytné atraktivitu a společenskou prestiž profese, které nejsou u lékařské obce 

dominantní. Naznačení těchto aktivit předložený návrh postrádá. 

 

Rada seniorů ČR upozorňuje na riziko snížení kvality posudkové služby, které může nastat 

z důvodu rozšířených kompetencí tzv. smluvních lékařů. Proto dohled stávajících posudkových lékařů 

Okresních správ sociálního zabezpečení nad procesním postupem a kvalitou výkonu posudkové služby 

od tzv. lékařů smluvních by měl být komplexní, důsledný a kvalifikovaný. Půjde o náročnou, 

intenzivní a velmi odpovědnou práci, která by měla být příslušně ohodnocena. 

 

Z předložených materiálů není zřejmé, jakým způsobem bude ministerstvo práce vypořádávat 

ty lékaře posudkové služby, kteří odmítnou převod svého zaměstnaneckého vztahu z právní formy 

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

zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce. Rada seniorů ČR požaduje delikátní problém vyřešit.  

 

Rada seniorů ČR podporuje přesun kompetencí a odpovědnosti odvolacího řízení ve věci 

nepojistných sociálních dávek a výhod osob se zdravotním postižením z ministerstva práce a 

sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení. K zachování objektivity rozhodování ale 

JUDr. Naděžda Břeská 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376 

128 01 Praha 2  



požadujeme současný institut tříčlenných posudkových komisí, které dosud odvolací řízení rozhodují 

na ministerstvu práce a sociálních věcí zabezpečit též na České správě sociálního zabezpečení. Tato 

připomínka je zásadní. 

 

 

 

Osobou oprávněnou k vyřízení připomínek je za Radu seniorů ČR Zdeněk Pernes; tel: 606 655 087; e-

mail: rscr@rscr.cz. 

 

 

 

 

                     Podáváme tuto zprávu a jsme s pozdravem 
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                                                                                                                            předseda 
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