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Vážená paní, vážený pane

obracím se na Vás ve věci vyplácení mimořádných odměn zdravotnickým pracovníkům 
v ambulantní péči z prostředků podle § 20a vyhlášky č. 305/2020 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 172/2021 Sb. a v budoucnosti také z prostředků podle kompenzační vyhlášky pro rok 
2021, jejíž účinnost očekáváme od 1. července 2021.

V první řadě mi prosím dovolte poděkovat Vaším prostřednictvím všem ambulantním 
poskytovatelům, kteří mimořádné odměny zdravotníkům vyplatili ve výši prostředků již 
obdržených od zdravotních pojišťoven.

Na Ministerstvu zdravotnictví nicméně se znepokojením sledujeme ojedinělý postup 
některých ambulantních poskytovatelů, kteří zatím stále odmítají mimořádné odměny za 
druhou vlnu epidemie COVID-19 zdravotníkům vyplatit, přestože prostředky na odměny 
od zdravotních pojišťoven obdrželi.

Tento postup považuji za nepoctivý. Poskytovatelé všech ambulantních odborností 
v rámci výše uvedených vyhlášek obdrželi prostředky na kompenzaci dopadů epidemie, 
které v souhrnné výši za ambulantní sektor činí za rok 2020 cca 2 až 3 miliardy Kč. 
Prostředky, které jsou vyhláškami účelově vázány na mimořádné odměny zdravotníkům, 
a které jsou z tohoto důvodu přímo navázány na počty zdravotníků ve smlouvách se 
zdravotními pojišťovnami, tak již rozhodně nejsou určeny na navyšování zisků nebo 
sanování hospodaření ambulantních poskytovatelů, ale jako poděkování státu u nich 
působícím zdravotníkům. Zatímco příjmům poskytovatelů jsou věnována všechna ostatní 
ustanovení uvedených vyhlášek, odměnám zdravotníků je věnován jediný paragraf. 
Považuji proto za nepoctivé, pokud si někteří poskytovatelé i tyto prostředky chtějí 
přivlastnit.

Dovolte mi prosím Vaším prostřednictvím apelovat na poskytovatele ve Vámi 
zastupovaném segmentu ambulantní péče, aby mimořádné odměny zdravotníkům 
vyplatili do výše, do jaké již obdrželi nebo v budoucnosti ještě obdrží na tyto odměny 
prostředky od zdravotních pojišťoven.
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Poskytovatelům by přitom s vyplacením odměn neměly vzniknout žádné vyhláškou 
nekryté náklady, jelikož odměny lze vyplatit jako mimořádnou odměnu podle § 224 odst. 
2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tzn. 
jako odměnu za poskytnutí pomoci při jiných mimořádných událostech, při nichž může 
být ohrožen život nebo zdraví, přičemž v takovém případě nejde o odměnu za 
vykonanou práci jako takovou, ale o benefit za nasazení při epidemii a za rizika 
vyplývající z epidemie. Důležité je, že tento typ odměn se nezapočítává do výpočtu 
náhrad za nemoc a pracovní volno.

Závěrem prosím o předání kopie tohoto dopisu poskytovatelům v ambulantním 
segmentu, který v českém zdravotnictví zastupujete.

S pozdravem
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Zástupcům ambulantních segmentů
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