
 

 

 

Zpráva o činnosti KZ ZZS ČR za roky 2021 - 2022 

Komora záchranářů ZZS ČR se i v průběhu roku 2022 zabývala mnoha důležitými 

tématy, která přímo ovlivňují práci zdravotnických záchranářů, řidičů i operátorů ZZS. 

Nezapomínáme také na kolegyně a kolegy pracující v lůžkových zařízeních. Činnosti 

předsednictva Komory se tradičně dotýkaly převážně legislativní oblasti a oblasti 

vzdělávání. Níže v textu uvádíme hlavní témata, kterým jsme se v průběhu roku 2022 

zabývali. 

Zákon č. 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění. Stěžejní byla 

spolupráce na jednáních týkající se důchodové reformy, tedy novelizace Zákon č. 

155/1995 Sb. zákona o důchodovém pojištění, která má umožnit zdravotnickým 

záchranářům dřívější odchod do důchodu. Osobně jsme se účastnili jednání 

podvýboru pro ZZS Poslanecké sněmovny a projednávání důchodového zákona 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Spolupracovali jsme s 

Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a s vybranými 

senátory. Korespondenčně jsme v tomto ohledu jednali zejména s ministrem 

zdravotnictví a ministrem práce a sociálních věcí. 

Zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Podali 

jsme návrh v plném rozsahu zrušit odst. (4) § 18 Odborné způsobilosti k výkonu 

povolání zdravotnického záchranáře. Ustanovení považujeme za neoprávněné a 

diskriminační. Žádné jiné nelékařské zdravotnické povolání tuto bezprecedentní 

povinnost roční praxe před výkonem povolání bez odborného dohledu nemá. Navrhli 

jsme i kompromisní variantu, která by umožnila absolventům oboru zdravotnického 

záchranářství výběr a možnost vykonat povinnou roční praxi u zaměstnavatele, u 

kterého chce podle svého svobodného rozhodnutí vykonávat dále svou profesi, tedy 

aby absolvent studia mohl roční praxi vykonávat za určitých podmínek i na ZZS. 

Vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech nelékařských zdravotnických 

pracovníků. Od 1. 7. 2022 platí novelizace vyhlášky o činnostech zdravotnických 

pracovníků. Navýšení a úpravy kompetencí se dotkly jak řidičů, tak záchranářů i 

záchranářů specialistů. Na změnách této vyhlášky jsme spolupracovali se sekcí NLZP 

SUMMK, Asociací ZZS a ČSIM. Komora při jednáních s MZČR předložila návrhy 

legislativních změn týkajících se kompetencí nejen záchranářů, ale i řidičů a 

záchranářů se specializovanou způsobilostí.  

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě. Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme opětovně oslovili 

s podnětem na úpravu katalogu prací, konkrétně na doplnění ustanovení u 12. platové 

třídy pro zdravotnické záchranáře, bohužel při tomto jednání nebylo dosaženo shody 

a novelizace katalogu prací ze strany MPSV nebyla schválena a provedena. Další 

jednání v této záležitosti však plánujeme v následujícím roce. 



 

 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání. Podali 

jsme návrh, který má zdravotnickým záchranářům umožnit získání specializované 

způsobilosti zdravotnického záchranáře pro pracoviště intenzivní péče. V současné 

době může zdravotnický záchranář získat specializaci pouze pro přednemocniční 

neodkladnou péči. Vzhledem k tomu, že celá řada zdravotnických záchranářů pracuje 

v rámci akutní lůžkové péče intenzivní (neplést s povinnou roční praxí), chceme 

dosáhnout toho, aby jim bylo umožněno získání specializace pro tato pracoviště. 

Specializační vzdělávání Zdravotnický záchranář - Urgentní medicína je orientováno 

na přednemocniční neodkladnou péči, což je zcela jiný úsek práce, než akutní lůžková 

péče intenzivní. Na těchto pracovištích zdravotničtí záchranáři pracují, jsou po nich 

požadovány výkony, pro které je nikdo nepřipravoval. Jedná se nám pouze o 

narovnání stavu. Pokud je zdravotnickým záchranářům umožněno na těchto 

pracovištích pracovat, mělo by jim být také umožněno získat pro tento obor 

odpovídající vzdělání. Jedná se o dlouhodobý stav, kterým se doposud nikdo 

nezabýval, a rozhodně ne všichni zdravotničtí záchranáři chtějí pracovat v 

přednemocniční neodkladné péči. 

Specializačním vzděláváním v oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní 

medicínu. V průběhu roku 2021 a roku 2022 probíhala evaluace vzdělávacího 

programu specializačního vzdělávání Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. 

Jednání proběhla v několika kolech a účastnili se jich zástupci vzdělavatelů, 

zaměstnavatelů, profesních a odborných společností a samozřejmě také Komory. 

Další součástí evaluace byly dotazníková šetření, a to jak u absolventů vzdělávacího 

programu, tak u lektorů a také zaměstnavatelů, tedy managementů ZZS. Analýza 

výsledků šetření a shody při jednáních následně vedly k úpravám tohoto vzdělávacího 

programu, který by se měl více přizpůsobit novinkám v oboru, prohloubit výuku 

v problematických oblastech a nově by měla být zařazena také simulační medicína. 

Výsledný návrh je v současné době předložen na MZČR a čeká na schválení. O 

výsledné podobě upraveného vzdělávacího programu vás budeme samozřejmě 

informovat. 

 Odborná konference XVII. Pelhřimovskému podvečer. Odbornou záštitu a 

spolupráci na tvorbě programu jsme v listopadu poskytli odborné konferenci XVII. 

Pelhřimovskému podvečeru a realizovali jsme zde samostatně jeden blok přednášek 

a spolupracovali na tvorbě navazujícího programu. Této konference se tradičně 

účastní významný počet studentů oboru Zdravotnický záchranář, které tak chceme 

pozitivně motivovat pro práci na ZZS.   

 


