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Č. j.:                      

              
            

Vážený pane         ,

na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví jste podali žádost o poskytnutí příspěvku
zřizovatele za účelem vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům lůžkové péče jako
zvláštní ocenění státu za jejich podíl na řešení epidemiologické situace. Částka
odpovídající 95 % požadavku Vám již byla převedena, v současné době jsou v řešení
žádosti o doplatky výše zmiňovaného příspěvku zřizovatele.

Dne 26. srpna 2021 proběhla diskuse ředitelů přímo řízených organizací s Ministerstvem
zdravotnictví, mimo jiné i ohledně problematiky spojené s vyúčtováním mimořádných
odměn zaměstnancům kvůli nároku na poměrnou část mimořádného ohodnocení
za dobu, kdy byli někteří zaměstnanci z důvodu předpokládané nemoci z povolání
v pracovní neschopnosti. U mnoha zaměstnanců se uznání nemoci z povolání stále řeší.

Další postup bude takový, že Ministerstvo zdravotnictví nyní doplatí částku, která byla
z Vaší strany zaměstnancům vyplacena do 15. října (tedy včetně výplat za září).
Je možné, že další nárok vznikne v případě uznání dalších nemocí z povolání,
kdy provedete další výplatu zaměstnancům.

Z tohoto důvodu Vás chceme požádat o upřesnění žádosti o doplatek příspěvku
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců PŘO vyplněním přiloženého
formuláře a jeho následné zaslání datovou schránkou do 30. října 2021 na odbor přímo
řízených organizací k mým rukám.                                                      
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Odbor přímo řízených organizací je si vědom, že někteří z Vás budou požadovat další
doplatek související s dodatečným uznáním nemoci z povolání u dalších zaměstnanců.
Definitivní doplatek tak proběhne, až budou uzavřeny všechny nemoci z povolání
související s rozhodným obdobím. Žádosti o finální doplatek zasílejte standardním
dopisem (bez formuláře) v okamžiku, kdy budou uzavřeny veškeré nemoci z povolání
s tímto související do datové schránky MZ k mým rukám. Žádost o finální doplatek
je možné zaslat i v roce 2022.

Děkuji a jsem s pozdravem,

podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Žádost o doplatek příspěvku zřizovatele určeného ke krytí finanční odměny
zaměstnancům přímo řízených poskytovatelů lůžkové péče - II.

Vážený pan
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