
 

 

INFORMACE K VYSTAVENÍ LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ 
 

Odpovědnost za škodu a podmínky náhrady škody se v případě  základních, středních a vysokých škol 

řídí zákoníkem práce (viz § 391 ZP). 

Podmínky náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění upravuje § 271c zákoníku práce. Výši 

náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, způsob určování výše náhrady a postupy při 

vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí stanovuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o 

odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. 

Náležitosti lékařského posudku o hodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění dle § 9 

nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jsou následující: 

1. datum, kdy došlo k pracovnímu (školnímu) úrazu a poškození zdraví pracovním úrazem, jehož se 

hodnocení týká, 

2. ustanovení nařízení vlády č. 276/2015 Sb. nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle 

kterých bylo bodové ohodnocení provedeno – v posudku vždy musí být uvedena položka a druh 
poškození zdraví   
Např. - 15.17, Zlomenina dolního konce kosti holení - vnitřní kotník izolovaně - bez posunu 

3. bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, 

4. postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení, 

5. odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1 nařízení vlády č.  

276/2015 Sb. 

 

Podmínky vystavování lékařských posudků upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách (viz § 41 - § 52). 

Lékařský posudek o hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění obvykle vydává praktický 
lékař nebo dětský lékař, protože registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost disponuje ucelenou 

zdravotnickou dokumentací o zdravotním stavu posuzované osoby. To platí především pro případy, 

kdy zdravotní služby v souvislosti se školním úrazem byly poskytnuty více poskytovateli v několika 

oborech specializované způsobilosti nebo oborech zvláštní odborné způsobilosti. 

V případě školního úraz, kdy poškozenému poskytoval zdravotní služby pouze jeden poskytovatel 
v oboru jedné specializované způsobilosti nebo oboru zvláštní odborné způsobilosti v jednom oboru 

je posuzujícím lékařem, lékař který daný úraz ošetřoval (posudek vydává příslušný lékař se 
specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí).  

Např. - Poranění oka ošetří pouze oční lékař, který také posoudí zdravotní stav pro účely hodnocení 

bolesti a vydá lékařský posudek o hodnocení bolesti.   

 


