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Vážený pan 

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 

ministr 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí č. 4 
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Na vědomí: 

 

Vážený pan 

Ing. Andrej Babiš 

předseda Vlády ČR 

 

Vážená paní 

Ing. Helena Rögnerová 

náměstkyně ministra zdravotnictví 

 

Vážený pan 

Ing. Zdeněk Kabátek 

generální ředitel VZP 

 

 

Stížnost na nesprávně zvolený postup při vyplácení odměn zdravotníkům  

Výzva k jednání o nápravě 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

jsem nucen se na Vás obrátit pod tlakem velkého množství stížností zdravotníků, které 

Česká lékařská komora obdržela po zveřejnění novely kompenzační vyhlášky pro rok 

2020, ve které byl zveřejněn postup při vyplácení odměn zdravotníkům pracujícím 

mimo lůžková zařízení.  

 

Ministerstvem zvolený postup při vyplácení odměn na druhou vlnu pandemie bohužel vede 

k tomu, že řada zdravotníků slibované odměny nedostane. 



 

2 

 

 

 

Velmi mne mrzí, že dobrou vůli finančně ocenit náročnou a nebezpečnou práci 

zdravotníků v průběhu epidemie nemoci Covid-19, kterou Vláda ČR projevila, do 

značné míry znehodnotila neschopnost úředníků Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Důvody, proč jsou někteří zdravotníci oprávněně zklamaní a rozezlení, jsou zejména 

následující dva, přičemž na oba Česká lékařská komora ministerstvo zdravotnictví 

upozorňovala, bohužel marně. 

 

1. Na odměny má nárok pouze zdravotník, který je uveden v příloze č. 2 smlouvy ke 

dni 31.12.2020, a výše odměny se řídí týdenní hodinovou kapacitou uvedenou 

v příloze č. 2. Zdravotník uvedený v příloze č. 2 s nulovým úvazkem, stejně jako 

zdravotník v příloze č. 2 neuvedený nemá na odměnu nárok.   

 

Česká lékařská komora v rámci připomínkového řízení ministerstvo upozorňovala na 

nesprávnost tohoto řešení. Údaje v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 

služeb nic nevypovídají o skutečných pracovních úvazcích zdravotníků u poskytovatele a 

objemu odvedené práce. Některé zdravotní pojišťovny, resp. jejich pobočky odmítají do 

přílohy č. 2 zdravotníky uvádět, pokud nejsou nositeli výkonů, nebo pokud je již 

překročena kapacita, kterou je zdravotní pojišťovna ochotna akceptovat. Dalším 

problémem je, že některé pobočky zdravotních pojišťoven nestíhají přílohu č. 2 

aktualizovat dle nahlašovaných změn. Do přílohy č. 2 nejsou uváděni rezidenti, ani lékaři 

s kmenem (L2) nebo bez kmene (L1), resp. pokud uvedeni jsou, jsou uváděni s nulovým 

úvazkem. Ani v tomto však není praxe zdravotních pojišťoven jednotná. Připomínka ČLK 

bohužel nebyla ze strany MZ akceptována. ČLK již obdržela řadu stížností lékařů na 

nespravedlnost zvoleného postupu. Uvádíme jednu z mnoha, která nesprávnost postupu 

ministerstva dobře ilustruje:  

 

Jsem praktická lékařka v předatestační přípravě. Dne 27.4. vyšla vyhláška, dle které 

odměny pro zdravotníky za práci v době pandemie nenáleží zaměstnancům ambulancí, 

kteří nejsou uvedeni, nebo jsou uvedeni s nulovým úvazkem v Příloze 2 smlouvy, přičemž 

do této kategorie spadá velké množství ne-li většina rezidentů. Já se jako zaměstnanec 

neúčastním vyjednávání s pojišťovnami, nemám jak ovlivnit, s jakým úvazkem jsem 

uvedená v příloze 2, dokonce se k této smlouvě ani nemám jak dostat, našla jsem ji pouze 

ve veřejně přístupné formě na stránkách pojišťovny se začerněnými osobními údaji a pouze 

jsem si domyslela, že se jedná o mě, která jsem v ní uvedená. Do práce chodím, své 

povinnosti plním. Nerozumím proto, proč jsme my rezidenti byli z nároku na odměnu 

naprosto vyloučeni z důvodu, který nemáme jak ovlivnit, a naše práce tak je naprosto 

bagatelizována a ignorována. Navíc kolegové rezidenti-zaměstnanci nemocnic nárok na 

odměnu mají, i když jsou jako my na stáži.   

 

 

2. Aby poskytovatel obdržel pro své zaměstnance plnou výši odměny, musí mít 

uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, jejichž pojištěnci mají 

v daném kraji (kde má poskytovatel sídlo) zastoupení. Pokud poskytovatel nemá 
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s některou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, nebude mu vyplacena část odměny 

odpovídající zastoupení dané pojišťovny v kraji.  Poskytovatel tzv. nesmluvní 

nedosáhne na odměny vůbec. 

 

Nespravedlnost zvoleného postupu velice dobře ilustruje jedna z desítek stížností, které 

ČLK obdržela:  

 

Provozuji privátní kardiologickou ambulanci, pracuji na úvazek 1,0, stejně tak jako má 

sestra v ordinaci.  Pracujeme 35 hod. týdně. Od počátku „covidového období“ až dosud 

pracujeme bez úpravy pracovní doby, tedy jsme nadále pacientům k dispozici v plném 

rozsahu. Naše ambulance má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě VZP a 

ČPZP. Dle pravidel pro rozdělování odměn jsem bohužel nabyl dojmu, že naše minoritní 

skupina, tj. ambulance bez smlouvy s VZP, ale pracující na plný úvazek, byla hozena přes 

palubu. Při plném pracovním nasazení a nezkráceném úvazku dostaneme každý odměnu 

15.000 Kč (já a sestra), místo 75.000Kč. Dostaneme méně, než např. lékař pracující jen 

na 1/3 úvazek, má-li smlouvu s VZP! Proč má pacient VZP oproti pojištěnci jakékoliv jiné 

ZP pro ordinaci „vyšší hodnotu“? Je naprosto nepochopitelné a výrazně diskriminující, 

že absence smlouvy s VZP redukuje odměnu o 60-70% (!), aniž by zdravotník pracoval 

na zkrácený úvazek !!! Víte, já bych i svou odměnu oželel, ale chci ji poskytnout v plné 

výši mojí zdravotní sestře, která pracovala (a nadále pracuje) po celou dobu bez úlevy a 

na spravedlivou odměnu se po právu těší. A těžko bych jí vysvětloval, že dostane jen 20% 

předpokládané odměny, protože moje ordinace nemá smlouvu s VZP (- 70%) a ČPZP (-

10%).  Abych mohl plnohodnotnou odměnu vyplatit sestře, pak se musím vzdát své odměny 

a i s odvody ze svých peněz připlatit 60.000Kč. Takže proklamovaná odměna 75.000 Kč 

každému ambulantnímu zdravotníkovi pro mě znamená čistou ztrátu 60.000 Kč (pokud 

chci poskytnout svojí zdravotní sestře celou odměnu)! 

 

ČLK již před zahájením vnitřního připomínkového řízení ministerstvo upozorňovala na 

nesprávnost zvoleného postupu a nepředvídatelnost nespravedlnosti, kterou s sebou nese. 

Ministerstvo bohužel tento princip i přes znalost výhrad zástupců zdravotníků 

zakotvilo do vyhlášky, a nese za to plnou odpovědnost.  

 

Vážený pane ministře, reakce zdravotníků jednoznačně potvrzují, že postup při vyplácení 

odměn v ambulantním sektoru, který ministerstvo zvolilo, je chybný a vede k tomu, 

že řada zdravotníků vládou slíbené odměny nedostane. Zvolený postup navíc vede 

k eskalaci napětí mezi provozovateli zdravotnických zařízení a zdravotníky, což velice 

dobře ilustrují výše citované reakce zdravotníků.  

 

Vláda v čele s premiérem již řadu měsíců slibuje zdravotníkům mimo lůžková zařízení 

odměnu ve výši 75 000,- Kč. Odměny, včetně této konkrétní výše, jsou opakovaně 

mediálně zmiňovány, zdravotníci na ně čekají. Frustrace, která nastane, až k jejich výplatě, 

resp. nevýplatě skutečně dojde, bude nesrovnatelná s tím, co zažíváme již nyní, kdy denně 

řešíme desítky dotazů a stížností na zvolený postup.  
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Je nepochybné, že výše zmíněné nespravedlnosti nelze ponechat bez řešení a žádáme 

jejich okamžitou nápravu.  

 

Vyzýváme tímto ministerstvo k bezodkladnému projednání uvedené problematiky, 

tak abychom například ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami nalezli přijatelné 

řešení.  

 

         

        S uctivým pozdravem 

 

 

           

 

 

          MUDr. Milan Kubek  

prezident České lékařské komory 
 

 

                      

 

 


