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ZÁKON

7e dne 24. ríjn:t .:'012,

kterým se mcnÍ zákon c. 262/2006 Sb., z,lkoník práce, Vl: zncní pozdejších phdpisll,

a zákon c. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné slu7.he

Parlall1ent se usnesl na tomco zákone Ceské repu

hliky:

C:ÁST PR VN Í

Zmena z:ikoníku práCl:

CI. I
v § 215 zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve

zncní zákona c. 362/2007 Sb. a zákona c. 375/2011 Sb.,

se na konci odsLlVce 2 tecka nahrazuje cárkou a do

p!t''iuje se písmeno i), které zní:

"i) jako zdravotnictí pracovníci vykonávají cinnosti

pri poskytov<1ní zdr:tvotnické :z.áchranné služhy

:despol1 v rozsahu polovinv st:tnovenr. t{'denní

pracovní doGy.".

CÁST DRUHÁ

Zmena 7.ákona o zdravotnické záchranné službe

CI. n

V zákonc c. 374/2011 Sb., o zdravotnické :u

chranné službe, se za § 28 vkládá nový § na, který

vcetne nadpisu zní:

,,§ 28a

Odchodné

(1) Zdravotnickému pracovníkovi, který vykoná

val cinnosti pri poskytování zdravotnické Z<Íchranné
slu7.b)' v rOLsahu nejméne poloviny stanovellé týdenní

praconlí doby po dobu 15 let a dosáhl veku .'j0 let,

prísluší odchodné pri skoncení pracovního pomcru
u zamcstJuvalelc, u nchož tyLO cinnosti vykonáv:d; lO

neplatí, jestliže jeho pracovní pomcr r07.vá!.:d zamcst

navatel okamžitým 7Xušením nebo v,rpovcdí z dÚvodÚ,

pro které by s ním mohl pr::tcovní pOlller okamžitc

zrusit. Pro Úcely oc.!chodllého se scílají veškeré pred
ch o7.Í doby, ke!y Ldravotn iek Ý praCOVll ík vy konával

cinnoSl1 pri poskytov,1ní zdravoll1lcké Ijchranné

služby v rozsahu nejméne polovin)' stanovené týdellltí

pracovní doby; tyl.O doby lze zapocíst pro Úcely od

chodného pouze jednou

(2) Pl"O llcelv odchodll<~ho se do dobv \,,'konu. , ,
cinností pri poskytov~iní L.dravolllické 7..lchr:\llllé

služby 7,apocle léž. doba, po kterou 7.dravotnich, pra
covník vykonával I.dravotnické povobní v roL.sallu

nejméne poloviny stanovcné t>'dcllní pr:tcovllí doll\'
na pr:tcovišu zd r:\"otnického operacn íhn Strcd iska

nebo jako clen \)rjezdové skupiJIY zdra"oullcké zá
ciJranné služby po 6, zárí 1')92.

(3) Zákbdní v>ršc odchodllého ciní jeden prtl

mem)' mcs íC11í y)rclclek za ll1csmance, lucrí, vvkon,i va I

cillnosti podle odstavce I. Za kaže!,' U ko 11CC 11\',lUk \',-;.

konu l:illností podle odsl:t\'Ce I nad dobu l'i lel se e>c!

chodné zvyšuJc o jednu ti:ctillu pr11mcmcho IllcsíCllího
v)'dclku z:tnlc.,tnance; eelkovJ výše odchodného Ilesmí

prekroci t šesti n~ís()bek jdlO p rÚmcmého ll1csíc'n iho v'i'
dclku.

(4) Odchodné vvphtí 7:1Il1cStnav:lIel [Hl skoncení
praco\'lliho pomcru I' llcjbližšírn \,\"plau líll I lermínu

urcenélll u zamcstnavatele pro vÝpl:\tu l11zd\' ncbn
plam, pokud se se zdr:\l'olnickí'lll pr:\covllíkelll nedo

hodne na vvplatc v den skoncení pracovního [)()IIICrU
nebo na pO/.c!cjším termínu V)'platy.

('j) Pro Úcel" odchodndlo se prllmCm\'1l1 lllcsíc

ním "\rdclkClll r07umí prllmCrIlÝ Illcsícní ,,\rd(~lt:k I.Ji;

lcní, podle l.ákoníkl1 PI';ÍCC.

(6) Odchodné není složkou platu nebo l1l/d~' .IIIC

zapocítád sc pro Llcelv zJištOlJllí pl Llmcmého y~d('lku
podle zákoníku pr;Ícc."

CÁST TÚ.ETÍ

ÚCINNOST

Cllll

Tento zákon nabÝ\·:Í llcinnOSli prvnílll dilem dru

hého k:delllbi'ního mcsícc n:í,lcdujícího p0 clnl jeho

vyhlášení.

NCll1cová v. 1'.

Kbus 1'. r.

Necas v. I'.


