
 

 

 

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ 

ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB 

ČESKÉ REPUBLIKY 

 
                                                                   Dělnická 44, 779 00 Olomouc 

 

 

Bankovní spojení :               IČO :                               Telefon :                                       E – mail : 
KB Olomouc : č. ú. 35-5931400267 / 0100                   27007707                        +420 728 125 641                         info@komorazachranaru.cz 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE              NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE / TEL.                   MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
  0025 / 14                     Bc. Drahomír Sigmund                            Olomouc  3. 12. 2014  

                                                                                                                       728 125 641 

 

 

 

Vážená paní magistro, 

 

 

          na základě Vašeho dopisu zasíláme za KZ ZZS ČR návrhy priorit a témat pro 

vzdělávání NLZP v oborech Zdravotnický záchranář a Řidič vozidla ZZS a nabízíme 

účast svých zástupců ve vybraných pracovních skupinách. 

 

 

a) Základní strategické směřování schéma č. 3 na str. 16 prioritní oblast č. 3 a schéma 

č. 5 Zdraví 21 cíle 17 a 18 na str. 18 prioritní oblast č. 3 – přesně v tomto duchu již 

dlouhou dobu navrhujeme zlepšit vzdělávání a praktické dovednosti 

zdravotnických záchranářů, na kterých dnes už stojí a do roku 2020 s velkou 

pravděpodobností bude stát ještě větším procentem poskytování PNP na území 

ČR. Zdravotnický záchranář je totiž mezi profesemi NLZP jediný, kdo v rámci 

výkonu profese poskytuje bez odborného dohledu vysoce specializovanou péči u 

osob všech věkových skupin v terénu daleko od zdravotnického zařízení bez 

dostupnosti okamžité fyzické pomoci další odborně způsobilé osoby nebo lékaře. 

Jako krok číslo jedna navrhujeme zrušit dvojkolejnost v získávání odborné 

způsobilosti zdravotnického záchranáře na vyšších a vysokých školách. Kvalifikační 

studium zdravotnického záchranáře přesunout výhradně na VŠ a upravit osnovy studia 

tak, aby odpovídaly potřebám současnosti a blízké budoucnosti. 

Ředitelka Odboru ošetřovatelství a NLZP 

Mgr. Alena Šmídová 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí 4 

PRAHA 2 
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Po zrušení dvojkolejnosti a přesunu studia výhradně na VŠ navrhujeme řešit odbornou 

přípravu budoucích zdravotnických záchranářů jedním ze tří způsobů: 

 

1) Odborná způsobilost zdravotnického záchranáře na VŠ v bakalářském 

programu (3 roky) bez možnosti kombinovaného studia a nad to 

specializovanou způsobilost v oboru Urgentní medicína, ale s podmínkou 

zajištění financování studia specializované způsobilosti. 

2) Odborná způsobilost zdravotnického záchranáře na VŠ v bakalářském 

programu (3 roky) bez možnosti kombinovaného studia a obor Urgentní 

medicína pro zdravotnické záchranáře připravit jako navazující studium 

v magisterském programu (2 roky). Základ osnov UM by vzešel ze současného 

specializačního programu UM. 

3) Odborná způsobilost zdravotnického záchranáře na VŠ v magisterském 

programu (4 roky?, 5 let?), bez možnosti kombinovaného studia, kde by nové 

osnovy obsahovaly souhrn učiva potřebného pro dosažení znalostí a dovedností 

kvalifikačního i specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře. 

b) Základní strategické směřování schéma č. 3 na str. 16 prioritní oblast č. 3 a schéma 

č. 5 Zdraví 21 cíle 17 a 18 na str. 18 prioritní oblast č. 3 – navrhuje na základě 

zhodnocení současných a budoucích potřeb a nároků na řidiče posádek RZP (bez 

lékaře), kde jsou jediným pomocníkem zdravotnickému záchranáři a k posílení 

prestiže povolání, zlepšit vzdělávání a rozšířit praktické dovednosti a tím by 

mělo dojít k rozšíření kompetencí a změny názvu profese, po němž už dnes někteří 

volají. 

Jako krok číslo jedna navrhujeme zrušit získávání odborné způsobilosti řidiče vozidla 

ZZS kurzem. Kvalifikační studium řidiče vozidla ZZS navrhujeme přesunout 

výhradně na SZŠ do oboru Zdravotnický asistent. 

 

Po zrušení kvalifikačních kurzů a přesunu studia na SZŠ navrhujeme řešit odbornou 

přípravu budoucích řidičů vozidel jedním ze dvou způsobů: 

 

1) Řidiči vozidel ZZS by se rekrutovali ze studentů oboru Zdravotnický asistent, 

který se dnes na středních zdravotních školách vyučuje + nástavba v rámci 

školy potřebná pro řidiče vozidel ZZS. V rámci studia by se absolventi mohli 

rozhodnout, zdali se z nich stanou „dnešní“ zdravotničtí asistenti pro lůžková 
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oddělení nebo jestli si v rámci studia ve volitelném předmětu s názvem Řidič 

vozidla ZZS doplní znalosti + praxi ještě o problematiku potřebnou k výkonu 

profese na ZZS. 

2) Řidiči vozidel ZZS by se rekrutovali ze studentů oboru Zdravotnický asistent, 

který se dnes na středních zdravotních školách vyučuje + nástavba mimo školu 

na akreditovaném pracovišti (akreditované ZZS) potřebná pro řidiče vozidel 

ZZS. Po úspěšném absolvování studia zdravotnického asistenta by se mohli 

přihlásit do krátkého kurzu Řidič vozidla ZZS, který by měl ve vstupních 

podmínkách jako podmínku předchozí získání odborné způsobilosti v oboru 

Zdravotnický asistent. 

Získali bychom řidiče vozidel ZZS s vyšším stupněm vzdělání (zdravotní maturita), 

který by byl zejména v posádkách RZP (bez lékaře, jen záchranář+řidič) lepším 

pomocníkem s vyššími kompetencemi. Na základě toho by u nově vzdělaných řidičů 

vozidel ZZS mohlo dojít ke změně názvu profese a vyššímu finančnímu ohodnocení. 

Z řidiče vozidla ZZS by se mohl stát Asistent ZZS nebo Zdravotnický asistent ZZS.  

 

  

c) Požadujeme, aby zástupci KZ ZZS ČR byli zařazeni do pracovních skupin dle 

schématu 8 na str. 29: 

 

1) Téma 8 zajištění dostupnosti zdravotních služeb (ZZS) a zlepšení dostupnosti a 

kvality péče 

2) Téma 9 zajištění bezpečnosti zdravotních služeb 

3) Téma 10 zajištění CŽV NLZP  

 

Děkujeme, že jste nás s problematikou oslovili. 

 

 

 

          S pozdravem 

 

                                                                                      Bc. Drahomír Sigmund 
                                                                                   Prezident Komory záchranářů ZZS ČR 


