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Vážení, 
 
Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky  
je organizace hájící profesní zájmy přes 5000 zdravotnických záchranářů, 
všeobecných sester a řidičů, pracujících na Zdravotnické záchranné službě ve všech 
krajích České republiky.  
 
V současné době však veřejná prohlášení ministerstva zdravotnictví, pod vedením 
pana Mgr. Adama Vojtěcha deklarují nedodržení vládního slibu. Tato deklarace se 
týká i dalších členů vlády a poslanců. 
Rozumíme, že se jedná o dědictví předchozí vlády ČR, v čele s premiérem Mgr. 
Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí, Ing. Andrejem Babišem. Veřejně  
se zavázali v roce 2016 navýšit platy zdravotnických pracovníků po 3 roky, vždy  
o 10 %, jako základní pilíř pro stabilizaci neutěšené situace ve zdravotnictví.  
Tato situace však nadále trvá i v řadách pracovníků na zdravotnických 
záchranných službách. 
 
Dodržení slibu je jeden ze základních kroků k udržení zaměstnanců ve výjezdových 
skupinách a na operačních střediscích ZZS, včetně dalšího získání nových 
pracovníků! Právě získávání nových zaměstnanců pro ZZS z řad absolventů 
zdravotnických záchranářů je nyní podstatně ztíženo a zkomplikováno díky novelizaci 
zákona č. 96/2004 Sb. v §18, která je diskriminační a vede k odlivu zdravotnických 
záchranářů do nemocničního sektoru a v podstatě popírá podstatu vzdělávání 
zdravotnických záchranářů. 
 
Nezvýšení platů zdravotnických pracovníků, za současné situace na trhu práce, by 
mohlo vést k odlivu zaměstnanců mimo sektor ZZS a ohrozit tak poskytování 
přednemocniční neodkladné péče. 
 
V roce 2017 realizovalo 584 výjezdových skupin více než 1 milion výjezdů.  Posádky 
zdravotnických záchranářů řešily samostatně bez přítomnosti lékaře 70% všech 
těchto výjezdů a současně zbývajících 30% výjezdů se neobejde bez zdravotnických 
záchranářů, řidičů a sester, kteří spolupracují s lékařem. 
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Tak jako se ZZS potýkají s nedostatkem lékařů, může se stát realitou i nedostatek 
kvalifikovaných zdravotnických záchranářů, řidičů ZZS a operátorů tísňové linky 155. 
 
 
Tímto dopisem žádáme dodržení slibu představitelů vlády ČR z roku 2016 
a navýšení platů o 10 % i v roce 2019. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Tomáš Ježek      Mgr. Vladimír Jarušek 
prezident KZ ZZS ČR      viceprezident KZ ZZS ČR 


