
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 25. září 2019

Praha 10. října 2019

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 (dále jen

„zákon č. 106/1999Sb.“), doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 25. září 2019,

evidované pod ve věci dotazů:

a) Proč zaměstnanci od zaplacených peněz navíc nad 4,5 % (ve vzorovém výpočtu

půjde o doplatek dalších 4,5 % do minimální mzdy) se neodpočítává také to,

co zaměstnanec zaplatí jako podnikatel na bankovní účet VZP z ročního přehledu

OSVČ po skončení roku z rozdílu mezi jeho příjmy a výdaji? To je nelogické.

b) Proč má zaměstnavatel doplácet částku nad 9 % (ve vzorovém výpočtu půjde

o doplatek dalších 4,5 % do minimální mzdy) za to, že zaměstnává zaměstnance na

zkrácený úvazek, co je to za sankci vůči zaměstnavateli, vždyť zaměstnavatel nic

nezavinil, že je zhoršené podnikatelské prostředí na to nikdo nebere ohled, ale určitě

je pravda, že to není vinou podnikatele. Trestat podnikatele (navíc vyššího věku) jako

zaměstnavatele je nelogické a protiprávní, by bylo snad vhodné to vypustit zcela ze

zákona co nejdříve?
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Vám sdělujeme následující:

Vaše žádost je výhradně dotazem na názor Ministerstva zdravotnictví,

přičemž na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných subjektů v režimu

zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje
1
.

Nad rámec výše uvedeného Vám přílohou zasíláme vyjádření odborného útvaru

ministerstva k věcné problematice obsažené ve Vašich dotazech.

S pozdravem

Příloha: (1)

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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