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V Praze dne 18. 3. 2021 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

obracím se na Vás na základě našeho jednání s připomenutím našich podnětů a s kompromisním 

návrhem na řešení odměn pro zdravotnické pracovníky zdravotnických záchranných služeb.  

 

Prvním projednávaným bodem bylo stanovení odměn pro zdravotnické pracovníky zdravotnických 

záchranných služeb. Úvodem si dovolím připomenout podstatu našeho původního návrhu. Návrh na 

mimořádné odměny pro zdravotníky pracující na zdravotnických záchranných službách ve výši 120 

000 Kč vycházel z naší znalosti situace a konkrétních podnětů zaměstnanců. Zdravotničtí pracovníci 

ve zdravotnických záchranných službách nepobírají na rozdíl od svých kolegů z intenzivní péče                    

z lůžkových zdravotnických zařízení žádné zvláštní příplatky za ošetřování pacientů s onemocněním 

COVID-19 a přitom téměř polovinu jejich výjezdů představují zásahy u COVID pozitivních pacientů. 

Zvláštní příplatek hodnotí náročnost práce a ztěžující pracovní podmínky a tato podstata je dle mého 

názoru na zdravotnické záchranné službě naplněna. Používání osobních ochranných pracovních 

prostředků, způsob péče o pacienty v intenzivní péči, kterou přednemocniční neodkladná péče 

poskytovaná zdravotnickou záchrannou službou je, se v ničem neliší. Námi navrhovaná zvýšená 

odměna o 45 000 Kč představovala hodinový příplatek za ztížené pracovní prostředí ve výši 56 Kč             

(45 000 Kč/802,5 hod.) oproti částce 500 Kč/hodinu, kterou umožňovala zdravotníkům na ARO, JIP 

vyplatit kompenzační vyhláška.  

 

Po našem společném jednání se on-line sešli zástupci zaměstnanců z většiny zdravotnických 

záchranných služeb a po delší diskuzi se shodli na akceptování Vašeho návrhu na mimořádnou 

odměnu ve výši 75 000 Kč za podmínky systémového řešení zvláštních příplatků, a to ve formě právní 

úpravy.   

 

V souvislosti s odměnami pro další skupiny zaměstnanců, kteří mají zásadní podíl na zvládání 

současné nelehké situace, bych chtěla připomenout zaměstnance hygienické služby a zdravotních 

ústavů. Jejich dosavadní odměny považujeme za neadekvátní, část finančních prostředků se zřejmě 

použila na zaplacení přesčasové práce, což je pro náš odborový svaz nepřijatelné. Obracím se na Vás 

se žádostí o udělení odměn zaměstnancům hygienických služeb a zdravotních ústavů, a to ve stejné 

částce jako zdravotníkům, tj. 75 000 Kč. Tyto odměny požadujeme oddělit od jiných mzdových 
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prostředků a částky na ně vyčlenit zvlášť. Odměny by měly být ve stejné výši jako u jiných 

zaměstnanců. Současně na Vás apelujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví našlo finanční prostředky 

na odměny vlastních zaměstnanců, kteří již měsíce pracují pod obrovským tlakem. Vytvářejí nové 

předpisy, opatření, dotační tituly a další. Nápor na zaměstnance Vašeho resortu je obrovský                        

a bezesporu si odměny zaslouží také pracovníci Ministerstva zdravotnictví, a to včetně ÚZIS ČR. 

Současná situace klade obrovské nároky na všechny výše vyjmenované skupiny zaměstnanců a také 

oni si bezesporu zaslouží finanční ocenění své práce ve formě mimořádných odměn. Pokud bude 

nutné zajistit na toto ocenění další finanční prostředky ze státního rozpočtu, tak se do vyjednávání 

velmi rádi zapojíme. 

 

Dalším tématem, kterému jsme věnovali pozornost, bylo očkování. Připomínám, že jsme Vás požádali 

o pokyn pro krajské koordinátory, aby v souladu s očkovací strategií vydali pokyn také k očkování 

zaměstnanců (nezdravotníků) v nemocnicích. Jedná se o zejména o pracovníky, kteří přicházejí do 

kontaktu s pacienty nebo infekčním materiálem – uklízečky, údržbáři, IT pracovníci, pradleny a další, 

kteří jsou nebytní pro udržení chodu nemocnic. Chci Vás ujistit, že při prosazování očkování má 

Ministerstvo zdravotnictví plnou podporu odborového svazu. Očkování považujeme za zásadní pro 

návrat k normálnímu životu.  

 

Další projednávaný bod se týkal testování. V současné době je na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví několik stovek schválených prodejců, kteří mají oprávnění prodávat antigenní testy. 

Bohužel u jednotlivých prodejců nelze dohledat, jakou senzitivitu a specificitu prodávané testy mají.     

Z informací, které máme k dispozici, víme, že se jednotlivé testy výrazně liší, a proto považujeme za 

důležité, aby byly používané pouze antigenní testy, které prošly validními studiemi a mají certifikaci. 

Navrhujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv 

vyhodnotilo senzitivitu a specificitu antigenních testů registrovaných v ČR a ponechalo pro účely 

testování ve firmách toliko testy, které prošly srovnávacími studiemi s PCR testy a mají potvrzenou 

senzitivitu minimálně 92 %. 

 

Další bod se týkal Benefičního koncertu České filharmonie a jeho výtěžku, který bude určen na rozvoj 

poskytování psychosociální pomoci zdravotníkům prostřednictvím Systému psychosociální 

intervenční služby. Žádáme Vás o prověření financování krizové linky a o vyčlenění finančních 

prostředků Ministerstva zdravotnictví na služby peerů, které budou poskytnuty studentům 

zdravotnických škol a medicíny, kteří pomáhali v nemocnicích při ošetřování pacientů s nemocí 

COVID-19. Systém psychosociální intervenční služby považujeme za velmi důležitý a je jednou                     

z možností, jak předcházet odchodům zdravotníků z nemocnic.  
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Poslední projednávaný bod se týkal našeho návrhu na poskytnutí lázeňských pobytů zdravotníkům, 

který považujeme za velmi důležitý a vnímáme ho jako jednu ze zásadních možností pomoci 

přetíženým a frustrovaným zdravotníkům.  

 

Závěrem Vám navrhujeme, abychom se posledním dvěma bodům – Systému psychosociální 

intervenční služby a ozdravným pobytům – věnovali do budoucna systémově. Zlepšení péče                        

o zaměstnance považujeme za zásadní stabilizační prvek, kterým přispějeme k setrvání zdravotníků                  

v jejich profesi.  

 

 

Vážený pane ministře,      

 

děkuji Vám a všem zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví za mimořádné pracovní nasazení v boji 

s nemocí COVID-19. 

 

Těším se na další spolupráci. 

 

V úctě  

            

            

 
 
 

 

 

 

 

 

Vážený pan  

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 

ministr zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

PRAHA 

 


