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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane  

 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný 
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
Vám na základě Vaší žádosti ze dne 2.7.2020 o poskytnutí informací týkající se mimořádných 
odměn a bonusů ředitele ÚZIS ČR a jednotlivých ředitelů odborů od března 2020, poskytuje 
toto detailnější vysvětlení a rozšíření již dříve poskytnuté informace, zaslané dopisem ze dne 
9.7.2020, a to rovněž v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. července 
2020, č. j. MZDR 29022/2020-2/PRO: 
 
„….žádám Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR o poskytnutí přehledu mimořádných 
odměn a bonusů, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali ředitel ústavu a jednotliví ředitelé 
odborů. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny 
v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny….“ 
 
 
Jak již jsme Vás informovali v naší odpovědi dne 9.7.2020, ve Vámi uvedeném časovém 
rozmezí (březen–červen 2020) byly v ÚZIS ČR přiznány a vyplaceny pouze 2 odměny 
vedoucím odboru (což je v naší organizační struktuře analogie ředitele odboru s  přímou 
podřízeností řediteli ÚZIS ČR). Ostatním vedoucím odborů (celkem je v ÚZIS ČR organizačně 
zařazeno 7 vedoucích odborů) ani řediteli ÚZIS ČR nebyly proplaceny v  tomto období žádné 
mimořádné odměny. Obě odměny byly vyplaceny vedoucím pracovníkům, kteří spolu se svými 
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 Stránka 2  

  

týmy přímo pracovali v urgentním nouzovém režimu na přípravě informačního portálu k 
epidemiologickému vývoji pandemie COVID 19. Tento zcela mimořádný úkol vyžadoval 
extrémní nasazení našich kolegů často ve velmi pozdních a nočních hodinách, neboť jeho co 
nejrychlejší splnění bylo zcela klíčové pro další postup v pandemické krizi. 
 
 
Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti tedy přikládáme přehlednou tabulku:  
 

Funkce Působení 
od 

Výše mimořádné 
odměny 

Proplaceno v 
měsíci Zdůvodnění 

Ředitel ÚZIS 
ČR 2014 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní 

Vedoucí 
odboru 1 2015 40 000,00 Kč duben 2020 

Za urgentní přípravu informačního portálu k 
epidemiologickému vývoji pandemie COVID-
19 nad rámec běžných pracovních 
povinnos� a standardní pracovní doby 

Vedoucí 
odboru 2 1970 25 000,00 Kč duben 2020 

Za urgentní přípravu informačního portálu k 
epidemiologickému vývoji pandemie COVID-
19 nad rámec běžných pracovních 
povinnos� a standardní pracovní doby 

Vedoucí 
odboru 3 2014 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní 

Vedoucí 
odboru 4 2014 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní 

Vedoucí 
odboru 5 2016 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní 

Vedoucí 
odboru 6 2016 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní 

Vedoucí 
odboru 7 2017 0,00 Kč nerelevantní nerelevantní 

 
Všichni uvedení vedoucí pracovníci byli ve svých vedoucích funkcích po celý rok 2020. 
 
S ohledem na maximální otevřenost ústavu Vás zároveň chceme informovat, že mimo rámec 
časového rozmezí Vašeho dotazu byly následně v průběhu července vyplaceny pololetní 
odměny klíčovým zaměstnancům ústavu. Nejvyšší vyplacená odměna výše uvedeným 
zaměstnancům v rámci pololetních odměn činila 50 tis. Kč, přičemž řediteli ÚZIS ČR nebyla 
ani v tomto případě vyplacena odměna žádná. 
 
Rovněž Vás chceme informovat, že zaměstnancům ÚZIS ČR (včetně ředitele ústavu a 
vedoucích odborů) nejsou poskytovány žádné mimořádné bonusy, ÚZIS ČR nevlastní žádná 
služební vozidla, nehradí svým zaměstnancům náklady mobilních telefonů ani neposkytuje 
například prostředky na reprezentaci apod. 
 
Vážený pane  věříme, že naše informace jsou dostačující pro účel jejich použití, který 
jste opakovaně avizoval, tj. kontrolu hospodárného nakládání s  veřejnými prostředky. Současně 



 

 

 Stránka 3  

  

se domníváme, že tento účel zcela splňovala již naše první odpověď ze dne 9.7.2020, neboť již 
v této odpovědi jsme Vám naprosto otevřeně sdělili výše vyplacených odměn dle parametrů 
Vašeho zadání. 
 
Pravdou je, že zcela nerozumíme Vašemu tvrzení, že „…v době nouzového stavu, kdy byla 
pravidla rozvolněna, mohlo dojít k neodpovídajícímu odměňování z veřejných peněz“. V oblasti 
odměňování nedošlo vyhlášením nouzového stavu k  žádnému „rozvolnění“ pravidel ani ke 
změnám platových předpisů či Zákoníku práce. Z tohoto důvodu i v době nouzového stavu 
postupoval ÚZIS ČR v odměňování zcela standardním zákonným způsobem, a naopak reflektuje 
stále se zhoršující situaci veřejných financí.  
 
Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě nejsou veškeré podmínky platového testu splněny, bylo 
vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti, které Vám zasíláme současně 
s odpovědí – rozhodnutí č.j.: UZIS/033361-2/2020 ze dne 5.8.2020, které Vám bylo zasláno 
taktéž prostřednictvím datové schránky.  
 
 

S pozdravem 
 
 

 
   ředitel 

 




