
 

 

 

Zápis z on-line jednání členské schůze AZZS ČR  3  2021  
 

Zapsala : Ing.Renata Tesaříková, MBA                                           dne 18.5.2021 

 

Zápis ověřila : 

Ing. Andrea Rakovičová, MBA 

Ing. Vladislava Filová 

 

Přítomni : 

MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje 

MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 

Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje 

MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Pavel Rusý – ZZS Středočeského kraje 

MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 

MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje 

MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje 

MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje 

MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje 

MUDr. Igor Paar – ZZS Pardubického kraje 

Ing. Andrea Rakovičová, MBA - ZZS Olomouckého kraje 

JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 

 

Host: Ing. Ladislava Kratochvílová LL.M, ZZS PAK, Ing.Renata Tesaříková MBA, ZZS JčK, 

Ing. Naděžda Knězková, ZZS JmK 

 

Projednané téma : 

Vyplacení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky – kompenzace zvýšených 

osobních nákladů dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o 

stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 

2020. 

 

Jednotné  nastavení pravidel pro výplatu mimořádných odměn : 

a) výplata odměn bude provedena v souladu s § 224 odst. 2 b) zákoníku práce 

 

b) referenčním obdobím pro výplatu odměn je 10-12/2020 

    fond pracovní doby za období 10,11,12/2020 je 165 + 157,5 + 172,5 hodin, tj. celkem 495 

hodin 

 

c) při výpočtu výše odměny bude postupováno dle Pokynu k vyplácení odměny pro 

zaměstnance ZZS, kteří se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními 

vydanými vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví 

schváleného dne 25.6.2020 Asociací zdravotnických záchranných služeb 

 

 



 

 

 

d) termín výplaty mimořádných odměn je nejpozději ve výplatním termínu za měsíc     

    červen 2021 

e) vyplacení mimořádných odměn nemá souvislost s kolektivním vyjednáváním, ZZS nebudou 

podepisovat Dodatek ke Kolektivní smlouvě 

 

f) případný přebytek poskytnutých finančních prostředků bude převeden do provozních 

prostředků ZZS.  

 

g) zaměstnancům, kteří v období od 1.10. do 31.12.2020 měli uzavřený pracovně právní vztah 

a ukončili jej k 31.12.2020, bude mimořádná odměna vyplacená za předpokladu, že plnili úkoly 

zaměstnavatele bez odborných, kázeňských, etických a jiných přestupků a pracovní poměr 

nebyl ukončený dle § 53 písm. f), g), h) nebo § 55 odst. 1 

 

Výše uvedená pravidla byla jednomyslně odsouhlasena členskou schůzí. 

 

Členská schůze se dále usnesla, že tento závěr bude předán předsedovi AK ČR, aby mohl být 

projednán AK ČR, jejíž členové jsou zřizovateli jednotlivých ZZS. 

 

Jednotná pravidla pro výplatu mimořádných odměn, odsouhlasená členskou schůzí AZZS ČR 

považuje AZZS ČR za jediný možný způsob řešení výplaty odměn bez významného dopadu do 

financování ZZS, potažmo rozpočtů jednotlivých krajů. Základním cílem jednotné metodiky je 

maximální transparentnost, spravedlnost a věcná správnost rozdělení finančních prostředků 

v souladu s platnými právními předpisy. 
 

     

 

 

 

                                                                                             

 


