
I/ľě MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

sen svý *na mSá WA
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 7. ledna 2019

Váš dopis ze dne 3. ledna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

KVámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu

zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") dne 3. ledna 2019, evidované

pod ve věci jaký zvolit postup u osoby horníka, který

v rámci svého zaměstnání utrpěl zdravotní úraz. Jeho schopnost pracovního uplatnění

byla ztížena o 10% (o úraze byla sepsána všechna relevantní dokumentace). Nyní však

potřebuje potvrzení od závodního lékaře, že není nadále schopen vykonávat funkci

horníka, tak aby mohl být odškodněn od pojišťovny. Lékař však nechce toto potvrzení

vystavit s odůvodněním, že již nadále není zaměstnancem společnosti, kde v předmětné

době pracoval jako horník a kde k úrazu došlo. Prosím o sdělení, zda je postup tohoto

lékaře správný, nebo zda došlo z jeho strany k pochybení. Pokud k tomuto pochybení

došlo prosím o nástin možného postupu v dané věci, Vám sděluji následující:

Primárně je vycházeno ze zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých

sociálně zdravotních dávek horníků. K provedení uvedeného zákona vydalo

Ministerstvo průmyslu a obchodu metodický pokyn č. 48560/10/03100,

ze dne 20. prosince 2010, jenž byl následně zrušen metodickým pokynem

č. 17848/11/03100, ze dne 2. května 2011. Podle něj je poživateli renty každý rok doručen

formulář „Roční zdravotní osvědčení příjemce náhrady za ztrátu na výdělku", který musí

předložit ošetřujícímu lékaři a k 30. listopadu každého kalendářního roku vyplněný odeslat

plátci renty (zaměstnavateli). Ten po obdržení formuláře provede vyhodnocení a rentu
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ponechá nebo zastaví. Je nepochybně právem odškodňujícího subjektu

(zaměstnavatele/pojišťovna) mít relevantní informace o aktuálním zdravotním stavu

odškodňovaného zaměstnance pro rozhodnutí, zda nárok na rentu zaměstnanci i nadále

náleží. Pro posouzení náhrady ztráty na výdělku je mj. vycházeno z lékařského posudku

o aktuálním zdravotním stavu vydaném podle § 41 a dále zákona č. 373/2011 Sb.,

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha). Vydání

lékařského posudku na žádost a to jak posuzované osoby nebo jiné k tomu oprávněné

osoby má stanoveny náležitosti, které je nezbytné zestrany žadatele naplnit. Poskytovatel

zdravotních služeb je dle ustanovení § 43 zákona č. 373/2011 Sb. vázán lhůty pro vydání

vlastního lékařského posudku.

Problematika pracovních úrazů náleží Ministerstvu práce a sociálních věcí.

S pozdravem
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