PŘEDSEDKYNĚ
ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
ČESKÉ REPUBLIKY
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ

V Praze dne 22. 6. 2022
Č.j.: 221/2022
Vážená paní poslankyně,
Vážený pane poslanče,
obracím se na Vás v zastoupení zaměstnanců, kteří pracují jako členové výjezdové skupiny
zdravotnické záchranné služby nebo jako operátoři operačního střediska zdravotnické záchranné
služby, se žádostí, abyste podpořili pozměňovací návrh pana poslance MUDr. Milana Brázdila a pana
poslance MUDr. Jiřího Maška k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 237).
Přijetím pozměňovacího návrhu dojde k naplnění záměru, který mnozí z Vás podpořili již v minulém
volebním období, k možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro „zdravotnické záchranáře“
a operátory operačních středisek. Věřím, že jste stále přesvědčeni o tom, že možnost dřívějšího
odchodu do důchodu pro tyto zaměstnance je naléhavá a správná, protože vykonávají mimořádně
fyzicky i psychicky vyčerpávající práci. Vážím si Vašeho pochopení a podpory tohoto kroku, bohužel
původně přijatý zákon obsahuje právní chyby a není způsobilý naplnění, takže předložený
pozměňovací návrh je v podstatě jen technickou opravou záměru Vás zákonodárců.

Vážená paní poslankyně,
Vážený pane poslanče,
pro Vás se jedná o jeden z mnoha zákonů, pro malou část zdravotníků jde o řešení jejich existenčních
problémů. Část zdravotníků není schopná vykonávat fyzicky a psychicky náročnou práci až do
dosažení řádného důchodového věku. Tito zdravotníci při ošetřování a péči o pacienty, při záchraně
lidských životů, předčasně vyčerpali své psychické a fyzické možnosti. V případě, že již nemohou svoji
práci ve vyšším věku vykonávat, nemají jinou možnost, než nedůstojně hledat jinou cestu. Ve Vašich
rukou nyní bude pro záchranáře uzákonit obdobné řešení, jako mají ostatní pracovníky IZS. Místo
výsluh možnost předčasného odchodu do důchodu bez krácení jejich nároků.
Sama jsem roky pracovala jako záchranářka, takže dobře znám záchranáře jako velice obětavé lidi,
kteří svoji práci milují, a vím, že možnost dřívějšího odchodu do důchodu využije jen malá část z nich.
Budou to opravdu jen ti, kteří nemají jiné řešení. A těm Vy, vážená paní poslankyně a vážený pane
poslanče, můžete pomoci. Je to ve Vašich rukou.

Předem Vám jménem potřebných děkuji.
S úctou
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