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Vážení, 

Ministerstvo zdravotnictví v březnu 2021 zveřejnilo výzvu o poskytnutí příspěvku 
zřizovateli za účelem vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům lůžkové péče jako 
zvláštní ocenění státu za jejich podíl na řešení epidemiologické situace. Viz 
Vyzva_odmeny_luzkova_pece_2021.pdf (mzcr.cz) 
 
Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu 
nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při 
výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření 
proti šíření onemocnění covid-19. Vyplácení financí z tohoto dotačního programu je mj.  
vázáno podmínkou, že daná pracovní neschopnost byla spojena s uznáním covid-19 jako 
nemoci z povolání.  
 
V návaznosti na větší množství podaných a vyřizovaných žádostí o šetření k uznání 
onemocnění jako nemoci z povolání Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k rozšíření 
období předmětného dotačního programu i na rok 2022.  
Z daného tedy vyplývá, že i zaměstnanci zdravotnického zařízení, kteří prodělali 
onemocnění covid-19 v roce 2021 a následně v tomto nebo následujícím roce podali 
žádost o uznání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání, ale lékařský posudek o 
uznání onemocnění covid-19 jim byl vydán až v roce 2022, mají též nárok na kompenzace 
z výše uvedeného dotačního programu.  
 
Případné otázky prosím, směřujte přímo na e-mailovou adresu matyas.fosum@mzcr.cz.  
 
 

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem 
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Rozdělovník: 

Krajské hygienické stanice 

Hygienická stanice hlavního města Prahy  

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP 

Společnost nemocí z povolání ČLS JEP 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Nemocnice České Budějovice a.s. 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Pardubická krajská nemocnice a.s. 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Karvinská hornická nemocnice a.s. 

Fakultní nemocnice Olomouc 

MUDr. Libuše Adámková, se sídlem třída T. Bati 3705, 762 75 Zlín 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 

 

Na vědomí: 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

Hospodářská komora 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

 

Příloha: 

Vyjádření ministerstva k dotačnímu programu 
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