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Vážený pane ministře, 

 

 

 

          obracíme se na Vás ve věci žádosti o přehodnocení současného stavu, kdy od 

roku 2007 zaměstnanci – členové výjezdových skupin zdravotnických záchranných 

služeb ztratili ze zákona právo na příplatek za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí – dříve rizikový příplatek (tzv. infekční příplatek) a v současné době tak 

na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí nemají ze zákona nárok. 

 

         Dne 1. 1. 2007 vstoupil v platnost Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a č. 564/2006 Sb., které změnily do té doby platné 

podmínky pro přiznávání příplatků k platu takovým způsobem, že kategorie 

zaměstnanců výjezdových skupin ZZS už na přiznání příplatku za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí nedosáhly.  

 

         Do 31. 12. 2006 zaměstnanci výjezdových skupin ZZS rizikový příplatek (dnes 

nově příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí) pobírali na základě 

ustanovení zákona č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 252/1992 Sb. Nové právní 

úpravy a zejména nařízení vlády č. 567/2006 Sb. tak ve svých důsledcích způsobily, 

že převážná většina zaměstnanců ve zdravotnictví, včetně zmiňovaných zaměstnanců 

výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby nemá od 1. ledna 2007 na 

přiznání příplatku za ztížené pracovní prostředí nárok. 

 

Ministr zdravotnictví ČR 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí 4 

PRAHA 2 
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          Jistě dobře víte, že nejen v současnosti v souvislosti s vysoce infekčním 

onemocněním Ebola, ale i v letech minulých díky vysoce infekčním onemocněním 

prasečí a ptačí chřipkou, byly a dnes jsou více než v letech minulých vozidla 

zdravotnických záchranných služeb dodatečně vybavována OOPP chránícími 

posádky ZZS právě proti nákaze vysoce nakažlivými infekčními onemocněními. 

Zdravotnické záchranné služby v současnosti také nakupují biovaky, které slouží pro 

přepravu pacientů s potvrzenou infekcí nebo jen s podezřením na možnost nákazy do 

specializovaných center.  

 

          Z toho jednoznačně vyplývá, že odpovědné orgány včetně MZ ČR přepokládají, 

že se zaměstnanci výjezdových skupin ZZS s pacienty zasaženými vysoce infekčním 

onemocněním při výkonu povolání mohou reálně setkat. 

 

          Skutečnost, že nařízení vlády č. 567/2006 Sb. neuvádí biologické činitele nebo 

jejich zdroje nebo přenášeče, kterými jsou např. Meniningitis, Herpetická meningitis, 

Meningokok či vir H1N1 apod. – pro naše území aktuálně jistě typičtější než 

nařízením vlády výslovně uváděné „exotické“ nemoci jako Virus Ebola, virus 

Marburské horečky, Mycobacterium leprae atd. – vnímáme jako neodůvodněnou 

striktní právní úpravu. Nicméně právě Virus Ebola, proti jehož možnému přenosu 

na posádky ZZS tyto v současné době vybavujeme speciálními sadami OOPP a 

biovaky v seznamu explicitně vyjmenován je. 

 

         Žádáme Vás, abyste jako ministr zdravotnictví podnikl v přiměřeném časovém 

horizontu všechny potřebné kroky, které povedou k opětovnému přiznání příplatku za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí zaměstnancům výjezdových skupin ZZS. 

Uvědomujeme si, že příplatek tyto zaměstnance před nákazou neochrání, ale 

domníváme se, že pokud je například Ebola explicitně v legislativě uvedena, mají 

zaměstnanci posádek ZZS na tento příplatek nárok již nyní. Domníváme se ale, že je 

potřeba, aby tuto věc MZ ČR buď jednoznačně vyložilo anebo se zasadilo o úpravu 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

                                                                                      Bc. Drahomír Sigmund 
                                                                                   Prezident Komory záchranářů ZZS ČR 


