
Doplňující informace a často kladené otázky v návaznosti na vyhlášený dotační program „Dotační 
program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném 
provozu“  
 
Vzhledem k často kladeným dotazům od poskytovatelů zdravotních služeb hl. m. Praha oslovilo 
Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o stanovisko k některým nejasným bodům vyhlášeného dotačního 
programu. 
 
V návaznosti na tuto skutečnost Vás seznamujeme se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví a žádáme 
Vás, abyste tato stanoviska respektovali při zpracování Vašich žádostí: 
 
Otázka: Zahrnují se do přepočteného počtu úvazku i zaměstnanci na Dohody (o provedení práce, o 
pracovní činnosti)? 
Odpověď: Nezahrnují – v případě dohody nejde o plat, ale odměnu z dohody. Kategorie zvláštního 
příplatku tedy v dohodách neexistuje. Zaměstnanci na dohodu se tedy nezahrnují. 
 
Otázka: Zahrnují se do přepočteného počtu úvazku i zaměstnanci na Dohody (o provedení práce, o 
pracovní činnosti), kteří zajišťují nebo zastupuji zaměstnance na dovolené nebo v dlouhodobé zdravotní 
neschopnosti? 
Odpověď: Opět – nezahrnují, jelikož nejde o zvláštní příplatek k platu. 
 
Otázka: V případě dovolené nebo nemoci kmenového zaměstnance, dochází ke krácení poměrné části 
dotace (příplatku)? 
Odpověď: Ano, zvláštní příplatek se krátí. Část dotace, která nebude vyplacena, se vrací. 
 
Otázka: Jak se řeší v průběhu dotačního období navýšení počtu pracovníků, na které se podmínky dotace 
vztahují (např. účinnost změny zákona o nelékařských zdravotních pracovnících)? 
Odpověď: Je možné požádat o změnu rozhodnutí nebo nové rozhodnutí až do 8. 12. Účinnost změny 
zákona o nelékařských povoláních je však známá již nyní, je proto možné rovnou požádat i o ty 
zaměstnance, na které změna dopadne, a budou nově pracovat bez odborného dohledu. 
 
Otázka: Spadají do tohoto programu i lázeňská zařízení? 
Odpověď: Lázeňská zařízení spadají, neboť poskytují lůžkovou péči (např. § 33 odst. 2 zákona 48/1997 
Sb.) 
 
Otázka: V návaznosti na Metodiku pro žadatele o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu ke 
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu a v návaznosti na 
četné dotazy poskytovatelů sociálních služeb pobytových zařízení poskytujících zdravotní péči podle 
§36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o 
jednoznačné stanovisko, zdali se výše uvedený dotační program vztahuje i na zdravotnické nelékařské 
pracovníky ve směnném provozu pracující v těchto pobytových zařízeních sociálních služeb? 
Odpověď: Dotační program se na pracovníky pobytových zařízení sociálních služeb nevztahuje. 
 

 
 

 


