
FAKULTNÍ NEMocNlcE'
OLOMOUC

Dotaz a odpověd' č.i.8l202l

Dobryi den,

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci
zdvořile Žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Jaké odměny byly vyplaceny V roce 2020 vedení řediteli a jeho náměstkům (mohu poprosit o
seznam, komu, jaké a za co byly odměny vyplaceny)?

oDPoVĚĎ:

odpověd'k Vašemu dotazu naleznete v příloze. Dovolíme si připojit krátký komentář za vedení
našínemocnice :

Rok 2020 byl pro managementy všech zdravotnickýchzařízení, ale ivšech záchranných složek,
sociálních zařízeni a řady dalších v celé našírepublice, absolutně extrémní.

Vedení všech nemocnic se potýkalo a muselo od počátku pandemíe řešit zcela mimořádné
provozní problémy nedostatku osobních ochranných pracovních proetředků počátkem roku
2020, muselo se vypořádat s obavami, panikou a strachem zaměstnanců z neznámého
onemocnění, muselo řešit logistiku uzavírání klinik a oddělení, transformací řady z nich na
CoVlDové zdravotnické pracoviště, nákupy a logistiku statisíců ooPP, stovek tun dezinfekcí.

Muselo vybudovat zcela nové reportovací a informační kanály jak na MZ ČR, na UZIS, tak uvnitř
zdravotnickýchzařizeni, nastavit fungovánínemocnice v krizovém režimu, muselo se vypořádat
s vyplácením komplikovaných mimořádných odměn MZ čR či nových příplatků za prácí na

covlD odděleních, muselo řídit zásadní změnu v organizaci péče na CoVlDových - tedy Vysoce
infekčních odděleních a jednotkách intenzivní péče, muselo řídit strukturované odmítání
plánované péče pro pacienty, komunikovat snimi, s médii, sveřejností a zejména trvale
s vlastním i zaměstna nci.

Museli jsme vybudovat nová testovací a následně očkovací centra, zajistit k nim proškolený
personál, organizovat celou logistiku a práci stovek studentů zdravotnických škol, kteří nám
pomáhali. Museli jsme organizovat práci v době, kdy jen v naší nemocnici onemocnělo
CoVlDem více než L000 zaměstnanců, na ošetřovném bylo současně 250 rodičů atd. atd.

Přílohou jsou standardní odpovědi ve struktuře, které jsme již několikrát v posledních

měsících zasílali různým žadatelům, Hlídači státu a jiným.

V Olomouci dne 22.4.2027
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