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Váš dopis ze dne 12. března 2021

Praha 24. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

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

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

Ministerstvu zdravotnictví dne 12. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci mimořádného ohodnocení zaměstnanců pracujících ve zdravotnictví,

následující dotazy:

˗ ke můžeme o tyto finanční prostředky žádat,

˗ jaké jsou na to formuláře – o jejich poskytnutí,

˗ jakého období se žádost týká,

˗ co vše je potřeba k žádosti doložit,

˗ v jaké výši a na základě čeho budou odměny zaměstnancům přiznány a vyplaceny,

˗ jaký je termín pro žádosti,

Vám sdělujeme následující:

s odměnami za tzv. „druhou vlnu“ se v současné době počítá plošně pro všechny

zdravotníky ve zdravotnictví, tedy jak pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče

(např. nemocnice), tak i pro pracovníky v „ne-lůžkovém“ sektoru, kam například patří

i zdravotníci v rámci zdravotnické dopravní služby.
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Ohledně výše odměny se nejpravděpodobněji jeví varianta se 75.000,-Kč hrubého,

navýšená o zákonné odvody. Způsob vyplacení odměny se bude lišit u lůžkových

a „ne-lůžkových“ poskytovatelů, kde poskytovatelé lůžkové péče dostanou finance na

odměny skrze dotační program Ministerstva zdravotnictví, ostatní smluvní poskytovatelé

dostanou finance skrze navýšené platby od zdravotních pojišťoven skrze novelu

tzv. „Kompenzační vyhlášky“, na které ministerstvo v současné době usilovně pracuje.

Výše odměny bude záviset na splnění produkčního cíle v období čtvrtého kvartálu

roku 2020.

Cílový termín vyplacení financí na odměny pro poskytovatele je konec května 2021.

Vzhledem k tomuto řešení není třeba o tyto finance nijak žádat, zdravotní pojišťovny

vyplatí prostředky poskytovatelům v rámci mimořádných zálohových plateb. Dále si

dovolujeme upozornit, že popsaný mechanismus je aktuální návrh pro novelizaci

kompenzační vyhlášky, který však může být ještě v rámci připomínkového řízení

upraven.

Řešení skrze navýšení úhrady ze zdravotního pojištění je zvoleno z důvodu výrazně

rychlejšího a jednoduššího vyplacení, než kdyby byl vypisován mimořádný dotační

program pro všechny ne-lůžkové poskytovatele.

S pozdravem


