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Krajská rada OSZSP ČR Jihočeského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada OSZSP 

ČR Jihočeského kraje 

má celkem sedm čle-

nů a jednoho stálého 

hosta. V jihočeském 

kraji momentálně 

působí 18 základních 

organizací OSZSP 

ČR. Organizace pů-

sobí u zaměstnavatelů 

odměňujících platem 

(8x) i mzdou (10x). 

Během čtyř let některé ZO ukončily svoji činnost a naopak u jiných zaměstnavatelů se 

založily organizace nové. Celkově se v Jihočeském kraji zvyšuje členská základna, což je 

zapříčiněno úspěšným náborem v několika ZO Jihočeského kraje.  

 

Bc. Jan Šusta – předseda krajské rady, 

uvolněný předseda ZO Nemocnice České 

Budějovice, řídící sekce pro práci s členskou 

základnou OS, místopředseda Regionální 

rady ČMKOS. Zodpovědnost za pracovní 

postupy KR, informace o situaci ve svém 

odvětví, z jednání RR ČMKOS a Výboru 

pro zdravotnictví Jihočeského kraje. 

Mgr. Lucie Dudková – místopředsedkyně 

krajské rady, předsedkyně ZO ZZS Jihočes-

kého kraje, informuje o situaci ZZS 

v Jihočeském kraji. 

Bc. Světlana Ondrejková – členka krajské 

rady, předsedkyně ZO Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Osek, členka výkon-

né rady OS, informuje o jednáních výkonné 

rady a o situaci ve svém odvětví.  

Roman Carda – člen krajské rady, předseda 

ZO Nemocnice Písek, člen sekce nezdravot-

nických pracovníků OS, informuje o situaci 

ve svém odvětví. 

Bc. Jana Farabauerová – členka krajské 

rady, členka výboru ZO Nemocnice Český 

Krumlov, informuje o situaci ve svém od-

větví. 

Bc. Martina Netrvalová – členka krajské 

rady, předsedkyně ZO Nemocnice Tábor, 

informuje o situaci ve svém odvětví. 

Helena Bednářová, DiS. – členka krajské 

rady, revizorka výboru ZO lázně Aurora –  

Slatinné lázně Třeboň, krajskou radu infor-

muje o situaci ve svém odvětví. 

Jakub Herout – stálý host krajské rady, od 

2021 předseda ZO ZZS Jihočeského kraje, 

informuje o situaci ZZS v Jihočeském kraji. 

 

Jednání krajské rady od VIII. sjezdu odbo-

rového svazu v listopadu 2018: 

 

2019 

11. února – jednání na Krajském úřadě 

s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou 

Stráskou.  

14. března – Nemocnice Písek, a. s. 

10. a 11. dubna – společné jednání kraj-

ských rad, výkonné rady a dozorčí rady OS 

v Kolíně.  

30. května – lázně Aurora v Třeboni.  

20. června – podpora Krizového štábu 9 

proti kolapsu zdravotnictví při jeho zastávce 

se stanem v Táboře a na následném mítinku 

se zaměstnanci Nemocnice Tábor, a. s. 

24. září – jihočeská krajská konference 

v Nemocnici České Budějovice, a. s. 

25. října – Nemocnice Písek, a. s. 

14. listopadu – jednání krajské rady a vede-

ní odborového svazu na Krajském úřadě 

s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou 

Stráskou. 

3. prosince – Nemocnice Tábor, a. s. 
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2020 

31. ledna – Nemocnice Písek, a. s. 

Během jarní covidové epidemie členové 

krajské rady komunikovali pomocí sociál-

ních sítí. 

17. června – lázně Aurora v Třeboni. 

7. září – jednání na Krajském úřadě 

s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou 

Stráskou muselo být v den setkání zrušeno 

z důvodu pozitivního testu jednoho 

z náměstků hejtmanky. K setkání již nedo-

šlo, jelikož v následujícím měsíci proběhly 

volby a hejtmanem se stal zástupce ODS 

MUDr. Martin Kuba. 

21. září – Nemocnice Písek, a. s. 

1. října – zrušena jihočeská krajská konfe-

rence v Nemocnici České Budějovice, a. s. 

Do konce roku se již další jednání nekonalo 

z důvodu další vlny pandemie. 

 

2021 

15. února – on-line jednání KR s vedením 

odborového svazu. 

15. března – on-line jednání KR. 

30. června – Nemocnice Písek, a. s., host: 

místopředseda OS Lubomír Francl. 

7. října – jihočeská krajská konference 

v Nemocnici České Budějovice, a. s. 

22. listopadu – Nemocnice České 

Budějovice, a. s. 

 

2022 

14. února – Nemocnice Písek, a. s. 

Jako stálý host se KR začal zúčastňovat 

Jakub Herout, nový předseda ZO ZZS 

Jihočeského kraje, který nahradil Lucii 

Dudkovou. 

20. dubna – Nemocnice Písek, a. s.  

25. května – lázně Aurora v Třeboni, hosté: 

místopředsedkyně svazu Jana Hnyková 

a místopředseda Lubomír Francl.   

 

Časté a zásadní problémy řešené  

při jednáních krajské rady: 

Regionální sociální dialog, kolektivní 

vyjednávání, navyšování mezd a platů, 

zavádění příplatků, proplácení přesčasů, 

nedostatek odborného i neodborného 

personálu, vyrovnávací období a plánování 

směn, dodržování BOZP, rizika, množství 

a kvalita osobních ochranných pracovních 

prostředků během covidové pandemie, 

nemoc z povolání, uvolňování odborových 

funkcionářů, nábor nových a udržení 

stávajících členů, rušení ZO, nečinné ZO, 

spolupráce se ZO. 

 

Slovo závěrem 
Po volbách v roce 2020 přestal existovat 

sociální dialog ze strany vedení Jihočeského 

kraje, současný hejtman nenavázal na 

předchozí spolupráci kraje s odborovými 

orgány v Jihočeském kraji. Krajská rada 

OSZSP ČR Jihočeského kraje tak neměla 

doposud možnost jednat s hejtmanem či 

náměstky z oblasti zdravotnictví a sociální 

péče. Jan Šusta se zúčastňuje jako stálý host 

zasedání Výboru pro zdravotnictví, 

poradního orgánu Rady kraje. K navázání 

sociálního dialogu došlo v květnu, kdy se 

zástupci Regionální rady ČMKOS sešli 

s hejtmanem Jihočeského kraje MUDr. 

Martinem Kubou a domluvili se v červnu na 

uspořádání tripartity Jihočeského kraje, další 

setkání krajské tripartity je v plánu v září 

2022. 

 

Poděkování 

Před IX. sjezdem odborového svazu nás 

čeká v září jihočeská konference, kde se 

budou volit noví členové krajské rady. 

Děkuji všem kolegům, kteří v uplynulém 

čtyřletém období působili v krajské radě 

OSZSP ČR Jihočeského kraje či byli 

součástí našich jednání a podíleli se tak na 

utváření sociálního dialogu u našich 

zaměstnavatelů v regionu. Navíc děkuji těm, 

kteří pro naše jednání zajišťují prostory 

a další nezbytné věci. Děkuji. 

 

Bc. Jan ŠUSTA, předseda 

KR OSZSP ČR Jihočeského kraje 
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Krajská rada OSZSP ČR Jihomoravského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022  
 

Krajská rada Jihomo-

ravského kraje pracu-

je od svého zvolení na 

podzim roku 2018 ve 

složení Ing. Tomáš 

Havlásek (předseda 

krajské rady), Valerie 

Skřejpková (místo-

předsedkyně krajské 

rady), Jindra Macko-

vá, Mgr. Hana Kud-

ličková, MUDr. Pavel 

Sychra, Mgr. Roman Citterberg a Jiří Škárek, DiS. Schází se pravidelně každý měsíc, 

většinou poslední čtvrtek v měsíci, v kanceláři regionální manažerky. Tato pravidelnost 

byla narušena dobou covidovou tak, že místo scházení jsme zaměnili za setkávání pro-

střednictvím počítače. Po odchodu regionální manažerky Květoslavy Boháčkové do dů-

chodu zastává od roku 2021 funkci regionální manažerky Jana Woffová. 

 

Pravidelnými body jednání jsou informace 

z jednání výkonné rady (člen výkonné rady 

Tomáš Havlásek), problémy v rezortech 

zdravotnictví a sociálních služeb. Valerie 

Skřejpková je členkou Regionální rady od-

borových svazů ČMKOS (RROS) pro Jiho-

moravský kraj a účastní se tripartitních jed-

nání kraje (plénum RHSD). V letech 2018-

2020 Hana Kudličková a regionální mana-

žerka Květoslava Boháčková byly členkami 

tripartitní krajské komise pro sociální věci, 

Tomáš Havlásek byl jmenován předsedou 

tripartitní krajské komise pro zdravotnictví, 

Roman Citterberg jejím členem a Květo-

slava Boháčková tajemnicí  .  

Po krajských volbách 2020 byly nové tripar-

titní komise jmenovány až v polovině roku 

2021 – předsedou komise pro zdravotnictví 

byl jmenován Jiří Škárek, členem Roman 

Citterberg a tajemnicí Jana Woffová, členy 

sociální komise Hana Kudličková a Tomáš 

Havlásek. Na těchto komisích se snažíme 

ventilovat problémy z našich rezortů i vyža-

dovat řešení, což se nám ne vždy daří, přece 

jen termín „sociální dialog“ je zvláště nově 

zvoleným politikům trochu cizí. V červenci 

2021 se nám podařilo dosáhnout schůzky 

s hejtmanem Jihomoravského kraje, kde 

následně byla přislíbena i účast zástupce 

krajské rady na jednáních sociálně-zdravotní 

komise Rady Jihomoravského kraje jako 

stálého hosta. Nicméně jmenování Hany 

Kudličkové do této komise bylo realizováno 

až po několika urgencích až v červnu 2022. 

Bohužel podnětů z odborových organizací 

dostáváme málo, ZO se většinou obracejí 

rovnou na ústředí OS, kde hledají přímo 

právní pomoc od našich odborových právní-

ků. V poslední době byl řešen problém ko-

munikace s vedením v Domově pro seniory 

Kociánka. V Domově Hvězda Nové Hvězd-

lice byl řešen problém s nepřidělením dodat-

kové dovolené, byť jde o domov se zvlášt-

ním režimem a cílová skupina odpovídá du-

ševním onemocněním. Nedostatek financí na 

sociální služby nemůže být důvodem pro 

neplnění zákonů. Naproti tomu se uklidnila 

situace v ZZS Jihomoravského kraje, kde se 

po nástupu nové ředitelky normalizovala 

spolupráce s odborovou organizací. Bohužel 

dlouhotrvající stávkovou pohotovost nejen 

ZO, ale i celého OS vyřešil až odchod teh-

dejšího ředitele do důchodu. 

V průběhu volebního období krajského za-

stupitelstva, které se změnilo na konci roku 

2020, se řešilo a řeší také uspořádání zdra-
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votnických zařízení v Jihomoravském kraji. 

Fakultní nemocnice (zřizované státem) po-

krývají i část péče v okolních krajích, které 

byly do roku 2000 součástí velkého Jihomo-

ravského kraje (Zlínský kraj, Kraj Vysoči-

na). Pozitivem je sdělení, že se sice uvažuje 

o sloučení nemocnic, které zřizuje Jihomo-

ravský kraj (jsou to okresní nemocnice) pod 

jedno IČ, nicméně kraj chce zachovat formu 

příspěvkové organizace, což je pro nás za-

městnance zásadní. Platové tabulky přece 

jen přinášejí větší jistotu výše odměn za prá-

ci než v případě odměňování podle mzdy. 

Jihomoravský kraj v posledních letech musel 

dotovat své nemocnice částkou 110 mil. Kč 

a 50 mil. Kč, protože úhrady od zdravotních 

pojišťoven nestačí. Ze statistiky Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR 

vyplývá, že v kraji je nadbytek odborných 

ambulancí a poměrně vysoký věk praktic-

kých lékařů. V sociálních službách dostává 

Jihomoravský kraj 85 % dotace ze státního 

rozpočtu, než by mu náleželo podle počtu 

obyvatel, takže kraj dotuje ze svých pro-

středků sociální služby více než některé jiné 

kraje. 

Závěrem si dovolím provokativně uvést, že 

podle mého názoru existuje obecně ve zdra-

votnictví v ČR podivný sociální smír: Za-

městnanci dělají přesčasovou práci (i třeba 

více než 1000 hodin ročně) a snášejí pracov-

ní přetížení, aby si více vydělali, zaměstna-

vatelé (nemocnice) to vyžadují, protože jen 

tak zajistí při nedostatku pracovníků obsaze-

nost směn, a veřejná správa nad tímto poru-

šování zákonných předpisů zavírá oči, pro-

tože jinak by se omezila zdravotní péče. 

 

Ing. Tomáš HAVLÁSEK, předseda 

KR OSZSP ČR Jihomoravského kraje 

 

 

Krajská rada OSZSP ČR Karlovarského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Sjezdem OSZSP ČR, který se konal 

v listopadu 2018, byla potvrzená zvolená 

sedmičlenná krajská rada Karlovarského 

kraje ve složení – Ivana Minaříková (před-

sedkyně krajské rady), Martin Novotný 

(místopředseda krajské rady), Iveta Kir-

chová, Eva Zvoníková, Marcel Vlašimský, 

Jan Pujman a Lenka Proislová (členové). 

 

 

V dubnu 2019 se pět členů krajské rady 

účastnilo setkání krajských rad, výkonné 

rady a dozorčí rady v Kolíně. Za naši kraj-

skou radu jsme informovali ostatní účastníky 

o vzniku Iniciativy sester v Krajské Karlo-

varské nemocnici a problémech s tím spoje-

ných. 

Při setkáních na Krajském úřadu Karlovar-

ského kraje se především diskutuje o situaci 

v jednotlivých nemocnicích v kraji, záchran-

né službě a sociálních službách. 

V září 2019 se jedna členka krajské rady 

účastnila mítinku ČMKOS Konec levné prá-

ce a dále jsme se aktivně účastnili akce Kri-

zového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, 

v centru Karlových Varů se lidem vysvětlo-

val smysl této akce a sbíraly se podpisy pod 

petici. Následně proběhla v Karlovarské 

krajské nemocnici diskuze na toto téma. 

V následujícím období činnost krajské rady 

stejně jako v celé republice zbrzdila korona-

virová pandemie. Muselo být odloženo 

i setkání na Krajském úřadu Karlovarského 

kraje s novým hejtmanem a až na jaře 2021 

jsme obnovili pravidelné schůzky. 

Samozřejmě řešíme zvyšování mezd 

v nemocnicích a sociálních službách v rámci 

kolektivního vyjednávání. 

Od září 2020 setkávání krajské rady probíha-

la většinou buď on-line přes počítače 
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z domova nebo pomocí SMS a e-mailových 

zpráv. Většina takto zvolených jednání se 

týkala samozřejmě zvládání koronavirové 

pandemie, poté byly hlavním tématem od-

měny.  

Od začátku roku 2022 jsme se opět začali 

scházet fyzicky, a to 1x za měsíc. Na pravi-

delných schůzkách se probíralo kolektivní 

vyjednávání v jednotlivých nemocnicích, 

lázních i ZZS. V dubnu 2022 jednání krajské 

rady navštívila místopředsedkyně OS Jana 

Hnyková spolu s vedoucí právního a sociál-

ního oddělení OS Ivanou Břeňkovou. Probí-

rala se situace v jednotlivých nemocnicích 

Karlovarského kraje, na ZZS i v hygienické 

službě a bohatá diskuze se týkala kupříkladu 

zaměstnávání ukrajinských uprchlíků (nej-

větší překážku jsme viděli v jazykové barié-

ře), odchodu zaměstnanců v důchodovém 

věku do starobního důchodu, situace na ZZS 

Karlovarského kraje.  

 

Ivana MINAŘÍKOVÁ, předsedkyně 

KR OSZSP ČR Karlovarského kraje 

 

 

Krajská rada OSZSP ČR Kraje Vysočina 
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada Kraje Vysočina pracu-

je ve složení pěti členek: Jiřina Ma-

rešová (předsedkyně krajské rady), 

Hana Kabátková, DiS., (místopřed-

sedkyně krajské rady), Bc. Hana 

Lisá, Bc. Jana Pohanková a Mgr. 

Pavlína Šalandová (členka výkonné 

rady OS). Na Vysočině máme 17 

základních organizací a její členové 

pracují v nemocnicích, v psychiat-

rických nemocnicích, na poliklinice, 

v domovech pro seniory, na zdra-

votnické záchranné službě a hygienické stanici. Organizace v kraji jsou příspěvkové 

a psychiatrické nemocnice jsou přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví. 

 

Rok 2019 

Pro všechny zaměstnance se podařilo vyjed-

nat zvláštní příplatky, ale ne v plné výši, 

pomohlo to však ke stabilizaci péče. 

V nemocnicích přesto stále chybí personál 

zdravotnický, nezdravotnický, lékaři. Do-

chází k postupné modernizaci a výměně pří-

strojů. 

V Psychiatrické nemocnici Jihlava se navy-

šovaly příplatky všem o 1400 Kč a směnnost 

o 1600 Kč. 

V Havlíčkově Brodě se zvýšily příplatky 

sestrám ve směnách o 5000 Kč s tím, že se 

po I. čtvrtletí dohodnou o dalším postupu 

podle finančních možností. Tyto jim zůstaly. 

V sociálních službách byly vyjednány 

příplatky za soustavné poskytování přímé 

zdravotní a přímé obslužné péče 1880 Kč 

pro všechny sestry, PSS a aktivizační pra-

covníky, příplatky za směnnost z 500 na 750 

Kč pro PSS, 1000 Kč pro všeobecné sestry. 

Chybí pracovníci všech profesí, zájemci 

jsou, ale většinou odcházejí už ve zkušební 

době, pro množství práce – přesčasové hodi-

ny, psychická a fyzická zátěž a rodinný život 

– co to je? 

Na ZZS proběhlo jednání zástupců odborů 

s vedením organizace o navýšení směnného 

a rizikového příplatku. Zřizovatel navýší 

nárokové složky platu. Na základě plateb od 

pojišťoven je možné navýšení směnného 

příplatku od ledna 2020 o 1200 Kč. Riziko-

vý příplatek zatím zůstává stejný. V Jihlavě 

vedle ZZS Kraje Vysočina pokračuje velko-

lepá stavba výcvikového střediska pro za-

městnance ZZS. 
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Rok 2020 

V době pandemie se řešily především osobní 

ochranné pracovní prostředky. Těch byl 

zpočátku nedostatek, tak se svépomocí šily 

látkové roušky – jak zaměstnanci, tak paci-

enti psychiatrických nemocnic, do zařízení 

sociálních služeb i nemocnic nosili dobro-

volníci šité roušky, sponzoři dodávali 

ochranné štíty. Zřizovatel též dodával po-

můcky, ale dlouho jich byl nedostatek. Od 

dubna probíhalo pravidelné testování za-

městnanců v sociálních službách (á 14 dnů) 

rychlotesty na COVID-19. 

Zaměstnanci příspěvkových organizací kraje 

z nemocnic a ZZS obdrželi odměny od 

MPSV za dobu, kdy se potýkali s COVID-

19, kdy byli vystaveni velkému riziku. Za-

městnanci nemocnice v červené zóně obdr-

želi odměny 1000 Kč/h, též na infekčním 

oddělení. 

Zaměstnancům v sociálních službách byly 

odměny za COVID-19 vyplaceny až 

v srpnové výplatě, ze všech krajů jako po-

sledním. 

Zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Jihla-

va řízené Ministerstvem zdravotnictví obdr-

želi za období COVID-19 odměnu ve výši 

cca 30 % z platu. 

Rok 2021 

Od ledna se platy zvýšily o 10 %. 

V nemocnicích vznikají akutní lůžka a covi-

dová lůžka, je omezena operativa. Plánované 

operace se odsouvají, to má za následek 

pozdní záchyt a léčbu onkologicky nemoc-

ných, ale i jiných nemocí. 

Vznik očkovacích center, ale chybí očkovací 

látky. V celém kraji se proto očkuje podle 

počtu dodaných vakcín. Probíhalo též dob-

rovolné očkování zaměstnanců. 

V domovech pro seniory proběhlo školení 

všech zaměstnanců v oblékání osobních 

ochranných pracovních prostředků. Osob-

ních ochranných pracovních prostředků bylo 

v zařízeních dostatek, neustále byly doplňo-

vány. 

V květnu jsme se rozloučily v souvislosti 

s odchodem do důchodu s regionální mana-

žerkou Květoslavou Boháčkovou, která nám 

předávala dlouhá léta své zkušenosti. Vy-

střídala ji Jana Woffová. 

 

Rok 2022 

K navýšení platů od 1. 1. 2022 došlo dle 

nařízení vlády ve všech nemocnicích, psy-

chiatrických nemocnicích, sociálních služ-

bách a ZZS. Bylo zrušeno očkovací centrum 

a očkování bylo přesunuto do areálu nemoc-

nice. Návrat nemocnic do normálního reži-

mu – operace. V nemocnicích je stále nedo-

statek nelékařského personálu, lékařů spe-

cialistů i nezdravotnického personálu. 

V některých nemocnicích se uzavírají oddě-

lení. Chybí lékaři psychiatři a dětští psychi-

atři v ambulantní sféře. Není kde hospitali-

zovat dětské psychiatrické pacienty. 

V zařízeních sociálních služeb zřizovaných 

krajem probíhaly supervize. Zaměstnanci si 

ještě podávali žádosti o posouzení onemoc-

nění COVID-19 jako nemoci z povolání za 

nakažení na pracovišti v první vlně. 

V březnu se začíná s rozvolňováním, co se 

týká návštěv uživatelů a dovolenek 

k rodinám. Domov pro seniory Humpolec 

přešel pod obchodní společnost SeneCura 

a ZO spolu s OS řešily dvojí přístup k od-

měňování – původním zaměstnancům je 

zachována výše mezd podle dosavadních 

platů, noví zaměstnanci dostali jiné mzdy. 

ZZS má podepsanou kolektivní smlouvu, 

navýšený výjezdový příplatek o 500 Kč. Na 

ZZS Kraje Vysočina vznikla nová odborová 

organizace Pro Libertate. ZZS má velký 

problém při výjezdu k dětským psychiatric-

kým pacientům s jejich předáním odborní-

kům a umístěním do psychiatrické nemocni-

ce. 

Po dobu pandemie se krajská rada fyzicky 

nesetkávala. Informace byly předávány tele-

fonicky nebo e-mailem. 

Krajská rada má své zastoupení v RROS 

ČMKOS, jedná 4x ročně a termíny jsou 

shodné s konáním krajské tripartity, též 4x 

ročně, od roku 2021 ve zdravotní komisi 

Kraje Vysočina jako stálý host, od roku 

2022 v Poradním sboru ředitelky Úřadu prá-

ce. Jednání se účastní předsedkyně krajské 

rady.  

Děkujeme vedení OS za vše, co pro nás za-

městnance dělají. Moc si toho vážíme. 

 

Jiřina MAREŠOVÁ, předsedkyně 

KR OSZSP ČR Kraje Vysočina 
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Krajská rada OSZSP ČR Královéhradeckého kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada Královéhradeckého 

kraje byla zvolena jako pětičlenná 

a pracovala ve složení: Michal Sur-

ma, DiS., (předseda krajské rady), 

Eva Smolová (místopředsedkyně 

krajské rady), Naděžda Schejbalová 

(skončila počátkem roku 2022), Irena 

Šulcová a od roku 2021 Zuzana Neto-

lická. Počátkem roku 2020 ukončila 

svou činnost v krajské radě Iva Řez-

níčková, která byla její předsedkyní. V krajské radě jsou zástupci zdravotnictví, sociální 

péče a lázeňství.  

 

Zvyšování mezd v nemocnicích 

V období od sjezdu krajská rada pokračovala 

v již zaběhnutém modelu společného postu-

pu prosazování zájmů zaměstnanců ve zdra-

votnictví, především při koordinaci poža-

davků a následném kolektivním vyjednávání 

všech nemocnic spadajících pod Zdravotnic-

ký holding Královéhradeckého kraje. Pro 

rok 2019 se nám podařilo vyjednat 10% na-

výšení mezd všem kategoriím zaměstnanců 

a navýšit některé benefity. V tomto duchu se 

konalo i kolektivní vyjednávání pro rok 

2020.  

Po dlouhém jednání byly zpracovány tři va-

rianty pro navyšování mezd pro rok 2020. 

I přes počáteční odpor ředitelů došlo nako-

nec ke kompromisní dohodě a mzdy ve 

všech nemocnicích a ve všech kategoriích 

byly od ledna 2020 navýšeny.  

Došlo ke změnám v řízení nemocnic. Od 

ledna 2019 funguje místo představenstev 

a dozorčích rad správní rada a statutární ře-

ditel. Tím pádem volení zástupci zaměstnan-

ců v dozorčích radách již nepůsobí. V každé 

správní radě všech nemocnic holdingu bu-

dou všichni ředitelé.  

 

Sociální služby 

V sociálních službách jsme zmapovali, že 

došlo k navýšení platů dle schválené legisla-

tivy pro loňský i letošní rok. Dle našich zjiš-

tění však byly příplatky v sociálních služ-

bách přiznány na nejnižší možné hranici, 

kterou určuje zákoník práce. Bohužel máme 

odborových organizací v sociálních službách 

poměrně málo a stávající ZO příliš nekomu-

nikují, a tak spousta případných problémů 

a podnětů se k nám ani nedostane.   

I přesto se nám podařilo založit několik no-

vých odborových organizací v sociálních 

službách. Tyto však následně brzy poté, ať 

už kvůli nátlaku vedení či jiným problémům, 

končí. Zaměstnanci nemají zkušenosti se 

složitými jednáními se zaměstnavatelem, 

který odbory samozřejmě odmítá a snaží se 

je, pokud možno, zrušit. Těmto tlakům pak 

mnozí funkcionáři nebo členové podlehnou 

a buď odborovou aktivitu, i přes veškerou 

pomoc svazu, ukončí anebo dají rovnou vý-

pověď. V době nedostatku zaměstnanců 

v sociálních službách není problém najít 

zaměstnání v jiném (klidnějším) zařízení. 

Krajská rada vyvolala jednání s radním pro 

sociální služby. Tématem tohoto jednání 

byly problémy tří zařízení sociálních služeb, 

ve kterých například je velmi špatná a pro-

blémová (nátlaková) komunikace s vedením, 

či došlo k plošnému snížení osobních 

příplatků části zaměstnanců a bylo zjištěno, 

že odebrané prostředky byly použity na na-

výšení zvláštního příplatku jiné skupině za-

městnanců.  

 

Lázeňství 

V oblasti lázeňství jsme pokračovali převáž-

ně v řešení problémů ve Státních lázních 

Janské lázně. Zde pracuje relativně nový 

výbor odborové organizace, který se aktivně 
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snaží napravovat nedostatky z minulosti. 

Kolektivního vyjednávání se u nich opako-

vaně účastnil místopředseda odborového 

svazu Lubomír Francl. Mimo jiné jsme řešili 

například směnnost v tomto zařízení, podobu 

různých mzdových dokumentů, čerpání pře-

stávek v práci, plánování směn. V zařízení 

proběhl také personální audit, jehož výsled-

ky zaměstnavatel odmítl odborové organiza-

ci sdělit, na jeho základě se uskutečnila re-

organizace, kdy bylo propuštěno 

s odstupným 13 zaměstnanců (od manage-

mentu po dělníky). Zdravotnických pracov-

níků se snižování stavů netýkalo. Pro rok 

2020 se zde podařilo vyjednat navýšení platů 

pro všechny zaměstnance. 

 

Další činnost krajské rady 

Krajská rada má svého zástupce, coby stálé-

ho hosta, ve zdravotním výboru kraje. Jeho 

prostřednictvím dostává aktuální informace, 

které tento poradní orgán projednává, a také 

aktivně k některým tématům vystupuje. 

Zástupci krajské rady se zúčastnili setkání 

krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady 

OS v Kolíně a také mítinku ČMKOS Konec 

levné práce v Praze, obě tyto akce hodnotí 

velmi pozitivně. 

I v covidovém období roku 2020 a následně 

2021 pokračovala krajská rada ve své práci, 

i když za ztížených podmínek a nemožnosti 

se setkávat osobně. Vzhledem ke zrušení 

krajské konference, která měla být v našem 

kraji volební, pracovala krajská rada ve čtyř-

členném složení. Věci, které jsme v této do-

bě řešili, byly převážně spjaty s epidemií, 

osobními ochrannými pracovními prostřed-

ky, odměnami, dorovnáním mzdy, karanté-

nou. Pro rok 2021 se podařilo uzavřít doho-

du o navýšení tarifních mezd ve zdravotnic-

kých zařízeních o 10 %. Navýšení platů 

v sociálních službách bylo přiznáno pouze 

PSS, VZS a sociálním pracovnicím. 

Z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

jsme dostali vyjádření, že neobdržel dotaci 

v takové výší, aby pokryla i navýšení mezd 

THP pracovníkům, na pokrytí tohoto navý-

šení mu chybí cca 30 mil. Kč.  

Několikrát proběhlo jednání za účasti vedení 

OS v Barevných domcích Hajnice, kdy za-

městnavatel odmítal zaměstnancům přiznat 

odměnu za práci v době nouzového stavu 

a odmítal požádat o dotace – o ty nakonec 

bylo zažádáno. Odměny byly vyplaceny ve 

všech zařízeních. 

 

Personální změny 

Na krajské konferenci v roce 2021 byl dovo-

len chybějící člen krajské rady, Zuzana Ne-

tolická, a ta tak byla opět kompletní. Bohu-

žel začátkem roku 2022 ukončila pracovní 

poměr a s ním i členství v odborech členka 

krajské rady Naďa Schejbalová, a tak je 

krajská rada nyní opět pouze čtyřčlenná.  

 

Rok 2022 

Pro rok 2022 se ve zdravotnictví podařilo 

dosáhnout navýšení mezd pro všechny zdra-

votníky od šesté mzdové třídy výše o 6 % 

a všem ostatním zaměstnancům o 1400 Kč. 

V sociálních službách bylo navýšení přizná-

no pouze zdravotním sestrám. Částka 700 

Kč, snížená současnou vládou, byla přiznána 

pouze pracovníkům v sociálních službách 

a sociálním pracovníkům. V některých zaří-

zeních byla THP pracovníkům, uklízečkám, 

kuchařkám apod. vyplacena jednorázová 

odměna, která měla alespoň částečně kom-

penzovat, že nedošlo k navýšení tarifů. 

Proběhlo také další jednání na Krajském 

úřadu Královéhradeckého kraje za přítom-

nosti vedení OS, které bylo díky epidemii 

opět velmi opožděné. Při něm byla oficiálně 

představena naše krajská rada „novému“ 

vedení Krajského úřadu a nastíněny byly 

problémy, na které bychom se jakožto odbo-

ráři rádi zaměřili, a také byl vznesen poža-

davek na místo stálého hosta v komisi zdra-

votní a sociální. 

Naše zařízení se také zapojila do solidární 

pomoci ukrajinským uprchlíkům a nabídla 

možnosti ubytování, případně i zaměstnání 

a další pomoci. 

 

Michal SURMA, DiS., předseda 

KR OSZSP ČR Královéhradeckého kraje 
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Krajská rada OSZSP ČR Libereckého kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada libereckého 

kraje pracuje i v tomto vo-

lebním období v počtu pěti 

členů. Máme zde zástupce ze 

sociálních služeb, ze zdravot-

nické záchranné služby a tří 

páteřních nemocnic v našem 

kraji. Snažíme se scházet 

pravidelně 1x měsíčně 

s výjimkou letních prázdnin. 

Na jednáních monitorujeme 

situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji, členka výkonné rady informuje 

o jednáních výkonné rady. Máme ve svém středu i člena dozorčí rady odborového svazu.  

 

Jednání Regionální rady ČMKOS se účastní 

Hana Vilímová, která taktéž chodí na jedná-

ní tripartity na Krajský úřad Libereckého 

kraje. Takže i z těchto míst máme pravidelné 

zprávy.  

Dál se naši členové účastní v pozici hostů 

jednání zdravotní a sociální komise v kraji.  

Dvakrát ročně jedná krajská rada s radními 

za sociální služby a zdravotnictví. Tato se-

tkání se konají na Krajském úřadu v Liberci. 

Spolupráce s krajem je na tomto poli dobrá, 

dosud nám schůzku nikdy neodmítli a termín 

byl vždy domluven velmi rychle. 

S předsedy ZO OSZSP ČR jsme již 

v minulosti zkoušeli navázat bližší komuni-

kaci, ale zatím se nám to moc nedaří a vídá-

me se s nimi pouze na poradách s předsedy 

či na krajských konferencích.  

Na letošní krajské konferenci je opět vyzvu 

ke zlepšení spolupráce. 

Naši činnost, stejně jako vše okolo, zabrzdil 

koronavirus, ale my jsme se nedali a dál 

jsme pokračovali v práci. 

V období pandemie COVID-19 pracovala 

krajská rada on-line, i jarní porada 

s předsedy ZO OSZSP ČR byla touto for-

mou. První osobní schůzka KR byla 

v květnu 2021. Od této doby se nám již vět-

šinou dařilo opět se scházet osobně a pokra-

čovali jsme v práci. Ze všech jednání pořizu-

jeme zápis a z jednání na kraji většinou 

i krátký článek do odborového Bulletinu. 

V čase, kdy píši tuto zprávu, se nám blíží 

volby do orgánů odborového svazu a před-

pokládám, že dojde k mnohým změnám. 

Děkuji tímto všem členům krajské rady za 

odvedenou práci a těm nově zvoleným přeji 

hodně trpělivosti a hlavně úspěchů. 

 

Miluše VÁŇOVÁ, předsedkyně 

KR OSZSP ČR Libereckého kraje 
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Krajská rada OSZSP ČR Moravskoslezského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada Moravskoslez-

ského kraje pracuje v tomto 

složení: Bc. Andrea Drexlero-

vá (předsedkyně krajské ra-

dy), Vít Přibylík (místopřed-

seda krajské rady), Monika 

Botoš, Petr Lasák a Zuzana 

Sargová. Scházíme se pravi-

delně v měsíčních intervalech 

v prostorách FN Ostrava. 

V roce 2018 jsme absolvovali 

VIII. sjezd OSZSP ČR 

v Praze, kde nám byly dány úkoly, které se snažíme plnit, a také hledáme řešení, jak 

pomoci zaměstnancům ve zdravotnictví i sociálních službách. 

 

Začátkem roku 2019 jsme se aktuálně zabý-

vali aplikací nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

tedy aplikací zvláštních příplatků za směn-

nost a zvýšenou neuropsychickou zátěž.  

 

Celé období je věnována pozornost chronic-

kým problémům našich oborů, a to zejména 

personální nedostatečnosti, přetěžování za-

městnanců a zhoršování dostupnosti i kvality 

péče. Informace jsou průběžně předávány 

vedení OS. Typickým příkladem je likvidace 

nemocnice v Orlové, které byla věnována 

velká pozornost. Konala se jednání u kulaté-

ho stolu s krajskými politiky, tripartitní jed-

nání, ale arogance moci a vůle politiků neby-

la překonána. Spolupráci se nepodařilo na-

stavit. 

 

Krajská rada také shromažďuje informace 

týkající se oblasti BOZP, úzce spolupracuje 

se svazovou inspektorkou BOZP Bc. Andre-

ou Hrabčákovou. Soustavně shledáváme 

nedostatky v oblasti vnitřních předpisů, které 

nejsou projednávány s odborovými organi-

zacemi.  

 

Krajská rada se také zapojila do projektu 

MPSV „Analýza příčin a procesů vedoucích 

k nerovnému odměňování“. Více než dvou-

hodinová diskuze vedená na téma diskrimi-

nace v odměňování na základě vlastníka 

nebo zřizovatele zdravotnického zařízení, na 

základě genderové nerovnosti. Diskuze 

o úloze odborů jako pojistky proti nerovné-

mu jednání. Chceme tímto poděkovat aktiv-

ním účastníkům za ochotu přispět svým ote-

vřeným názorem. 

 

Krajská rada se zabývala jak odbornými 

tématy, jako například národními ošetřova-

telskými postupy, personální situací ve ve-

dení nemocnic či nedostatkem odborného 

personálu, tak i vnitřními problémy, jako je 

práce se ZO. Zde se dá říct, že spolupráce 

a aktivita mnoha ZO je téměř nulová. Na 

krajskou radu se obrátily jen některé organi-

zace, a následně jsme problémy řešili přímo. 

Byly to organizace ze sociálních služeb 

a věříme, že jim naše informace pomohly se 

orientovat v problémech a nalézt další řeše-

ní.  

 

Neustále řešíme problém členské základny. 

Udržet a rozšířit členskou základnu je důle-

žitý úkol každého funkcionáře i každého 

člena odborů. Přínosem každého z nás je 

možnost zapojení se do seminářů k této pro-

blematice. 

 

Mimo všechny zmíněné aktivity se členové 

krajské rady zúčastnili společného jednání 

krajských rad, výkonné a dozorčí rady OS, 

kde jsme si vyměnili zkušenosti, jak to dělají 

jinde, a inspirovali se novými nápady. Zú-



Plnění programu OSZSP ČR – KRAJSKÉ RADY 12 

častnili jsme se i mítinku ČMKOS Konec 

levné práce.  

 

Předsedkyně krajské rady Bc. Andrea 

Drexlerová je členkou a zároveň místopřed-

sedkyní Regionální rady odborových svazů 

ČMKOS (RROS) Moravskoslezského kraje. 

Zúčastňuje se jednání krajské tripartity, kde 

se snaží řešit aktuální problémy na krajské 

úrovni. 

 

Vít Přibylík je členem výkonné rady OS, 

kde zastupuje kraj, přenáší informace na 

vedení OS a přináší informace z jednání 

krajské rady. Členové jsou zapojeni také do 

práce sekcí – pro práci s členskou základ-

nou, zdravotnických záchranných služeb, 

nemocnic. 

 

Snaha o získání informací a spolupráci se 

zástupci kraje (hejtman, náměstek hejtmana 

pro zdravotnictví) se jeví jako velmi pro-

blematická, převažuje arogance moci a poli-

tické vůle. Přesto se nám podařilo dojednat 

i za pomoci a účasti předsedkyně odborové-

ho svazu Dagmar Žitníkové schůzku na 

Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 

která se konala dne 21. února 2020 za účas-

ti členů krajské rady, předsedů ZO nemocnic 

Moravskoslezského kraje a náměstka pro 

zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera. Zde 

jsme se dozvěděli informace o vizi kraje 

v oblasti zdravotnictví a sociální péče, měli 

jsme také možnost vyjádřit své připomínky 

a návrhy k daným tématům. Tuto schůzku 

můžeme po dlouhé době hodnotit jako pří-

nosnou pro naši práci. 

 

Na jaře roku 2020 byla setkání krajské rady 

přerušena koronavirovou pandemií, ale 

i přesto jsme byli stále v kontaktu a řešili 

jsme vzniklé problémy operativně – napří-

klad nedostatek osobních ochranných pra-

covních prostředků, nedostatek personálu, 

karantény zaměstnanců, onemocnění CO-

VID-19 jako nemoc z povolání, dopady 

pandemie na zaměstnance apod. 

 

Od podzimu 2020 se další členové krajské 

rady aktivně podílejí na spolupráci se sekcí 

pro práci s členskou základnou a jsou sou-

částí probíhajícího projektu. Zuzana Sargová 

spoluorganizuje seminář ve Znojmě, který 

má za cíl zaktivizovat mladé členy ZO 

v rámci OS.  

 

Krajská rada se během pandemie v roce 

2021 postavila proti zavedení povinného 

očkování zaměstnanců ve zdravotnictví proti 

onemocnění COVID-19.  

 

Po delší pauze se zástupci krajské rady se-

tkávají se zástupci Krajského úřadu Morav-

skoslezského kraje v rámci jednání dne 16. 

května 2022. Získáváme informace o nedo-

statku lékařů, zejména pediatrů, a o nastave-

ní nového modelu zajištění zdravotní péče 

pro děti. Opět se setkáváme s arogantním 

jednáním. K nastavení nového modelu se 

vyjadřujeme negativně se stanoviskem, že 

bude značně zhoršena dostupnost zdravotní 

péče pro děti. V rámci jednání jsme pouká-

zali i na nedostatek stomatologů.  

 

Během své činnosti jsme se snažili oslovovat 

a vyzývat zástupce ZO sociálních služeb ke 

spolupráci s námi.  

 

Organizovali jsme také pro zástupce ZO 

v kraji vzdělávání. Účast byla velice malá. 

 

Bc. Andrea DREXLEROVÁ, předsedkyně 

KR OSZSP ČR Moravskoslezského kraje 
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Krajská rada OSZSP ČR Olomouckého kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Na krajské konferenci 3. 10. 

2018 byla zvolena pětičlenná 

krajská rada Olomouckého 

kraje ve složení Petr Illa – hy-

gienická služba, Zdeněk Sovík 

– nemocnice AGEL, Zina Filip 

Dadlíková – sociální služby, 

Ivana Hraničková – sociální 

služby, Jan Zatloukal – zdra-

votnická záchranná služba. Po 

zvážení povolební situace se krajská rada usnesla na zvýšení počtu členů na sedm.  

 

Na krajské konferenci v říjnu 2019 byl do 

krajské rady zvolen Martin Pejzl z FN Olo-

mouc a Jitka Neplechová z Psychiatrické 

léčebny Šternberk. Protože Petr Illa v roce 

2020 odstoupil z krajské rady a Zdeněk So-

vík v roce 2021 odešel do starobního důcho-

du, zvolili jsme na podzimní krajské konfe-

renci 2021 Ladu Cinegrovou (hygienická 

služba) a Eriku Frydrýškovou (AGEL) do 

ustanovených sedmi členů. 

Od sjezdu jsme měli 20 jednání krajské rady 

a navíc jsme se zúčastnili společného jedná-

ní krajských rad v Kolíně. V březnu 2019 

jsme se sešli s vedením Olomouckého kraje 

zastoupeným náměstkem pro zdravotnictví 

Mgr. Daliborem Horákem a vedoucí sociál-

ního odboru Mgr. Irenou Sonntagovou. Za 

OS byla přítomna místopředsedkyně Bc. 

Jana Hnyková. Do voleb 2020 se nám nepo-

dařilo sjednat další schůzku, neboť hejtman 

Ladislav Okleštěk nereagoval na výzvu ve-

dení OS ke společnému jednání. Pouze 

k situaci na ZZS Olomouckého kraje, kde 

v rámci snahy o navýšení příplatků na Zdra-

votnické záchranné službě se Jan Zatloukal 

v roce 2019 písemně obrátil na všechny za-

stupitele Olomouckého kraje. Následně se 

uskutečnila schůzka s hejtmanem Oklešť-

kem, na které bylo ujednáno navýšení směn-

ného příplatku.  

S vedením Olomouckého kraje jsme projed-

návali různé problémy. Zásadní byl spor 

ohledně platového zařazení zaměstnanců 

v sociálních službách (Štíty-Jedlí), který se 

sice podařilo úspěšně vyřešit, ale v současné 

době čelíme intenzivní snaze nového vedení 

sociálního odboru kraje (KDU-ČSL) o zpět-

né přeřazení zaměstnanců do 5. platových 

tříd. 

První jednání s novým vedením kraje se 

uskutečnilo až 10. 6. 2021. S hejtmanem 

Ing. Josefem Suchánkem, náměstky Mgr. 

Ivo Slavotínkem a Mgr. Daliborem Horá-

kem. Jednalo se o první setkání od podzim-

ních voleb do kraje z důvodu nepříznivé 

epidemické situace.  

Jan Zatloukal přednesl požadavek na navý-

šení výjezdového příplatku pro zaměstnance 

ZZS s ohledem na zvyšující se nároky na 

jejich činnost a přetrvávající rizika. Připo-

mněl, že předsedkyně našeho odborového 

svazu Bc. Dagmar Žitníková od hejtmana do 

dnešního dne neobdržela odpověď na dopis 

vztahující se k této problematice. Pan 

hejtman sdělil, že už se o navýšení příplatků 

bavili i na Asociaci krajů ČR a přislíbil, že 

se k tomu vrátíme na samostatném jednání. 

(K navýšení výjezdového příplatku došlo od 

1. 1. 2022 z 2100 Kč na 4000 Kč.) Jan Za-

tloukal ještě zhodnotil dobrou spolupráci se 

zřizovatelem, stavbu nových stanovišť ZZS, 

nákup nových sanitních vozů atd. 

(V provozu nová budova výjezdové základ-

ny v Uničově.) 

Regionální manažer Ladislav Kucharský 

přišel s požadavkem na řešení situace 

v zařízení v Olšanech. Ředitelka nekomuni-

kuje a odmítá zařazení zaměstnanců v přímé 

péči do vyšší platové třídy dle náplně jejich 

práce. Dohodnuto následné řešení 
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s náměstkem pro sociální věci (Mgr. Ivo 

Slavotínkem), který si zjistí informace 

i z druhé strany, od paní ředitelky. 

Zdeněk Sovík poděkoval za spolupráci 

s krajem. V Přerově bylo vystavěno nové 

parkoviště a nový tunel pro převoz pacientů, 

probíhá výstavba interní kliniky ve Štern-

berku. 

Ing. Ivo Slavotínek poděkoval zaměstnan-

cům sociálních služeb za práci v době náka-

zy a toto poděkování mají tlumočit i ředitelé 

jednotlivých zařízení zřizovaných krajem 

svým zaměstnancům. 

Hejtman Suchánek všechny seznámil 

s plánovanými dotacemi pro Olomoucký 

kraj a se změnami v podmínkách pro jejich 

získání. Mgr. Dalibor Horák komentoval 

vzornou spolupráci v době nákazy mezi jed-

notlivými nemocnicemi a dalšími zařízení-

mi, která se starala o pacienty. 

Jan Zatloukal na závěr zhodnotil pandemic-

ké období, ve kterém obstály všechny obory, 

které zastupuje náš odborový svaz, vedení 

Olomouckého kraje a zvláště zaměstnanci, 

kteří podstoupili velké úsilí ke zvládnutí této 

kritické doby. 

V roce 2022 jsme se opakovaně sešli 

s náměstkem pro sociální věci Mgr. Ivem 

Slavotínkem a vedoucím oddělení sociální 

pomoci Mgr. Zbyňkem Vočkou, jednání 

s námi absolvovaly zástupkyně odborového 

svazu místopředsedkyně Jana Hnyková nebo 

vedoucí právního a sociálního oddělení OS 

Ivana Břeňková. Namísto dořešení platové-

ho zařazení zaměstnanců v Olšanech jsme se 

dozvěděli, že kraj chce přeřadit zaměstnance 

ve Štítech-Jedlí zpět do 5. platových tříd, tak 

jak je to ve většině zařízení, bez ohledu na 

činnosti, které vykonávají. Na posledním 

jednání jsme byli informováni, že zařazení 

zaměstnanců bude přehodnoceno ředitelem 

zařízení individuálně podle skutečně vyko-

návané práce do konce srpna 2022. Děkuje-

me vedení odborového svazu za kroky, které 

podniká k odvrácení této situace. Na druhou 

stranu se ve spolupráci s vedením sociálního 

odboru kraje podařilo ukončit šikanu za-

městnanců v Domově pro seniory Červenka, 

kde ale přetrvává spor ohledně proplácení 

přestávek. 

Krajská rada před vypuknutím pandemie 

pokračovala v osvědčených jednáních na 

pracovištích našich odborových organizací. 

Navštívili jsme Fakultní nemocnici Olo-

mouc, Léčebnu Moravský Beroun, Středo-

moravskou nemocniční Přerov, nemocnici 

a zdravotnickou záchrannou službu 

v Šumperku. Na těchto jednáních dochází 

k výměně informací a zkušeností mezi členy 

krajské rady a místními odboráři. Upozorňu-

jeme na případné nedostatky, nabízíme po-

moc s jejich řešením a získáváme inspiraci 

z jejich odborové činnosti. Tato setkání jsou 

povzbuzením a přínosem pro činnost obou 

stran. 

V prosinci 2019 jsme uskutečnili slavnostní 

jednání krajské rady s bývalými členy kraj-

ské rady, které bylo velmi milé a povzbudivé 

pro naši další práci. 

Jan Zatloukal je členem Regionální rady 

ČMKOS a pravidelně se účastní jednání 

zdravotního výboru Olomouckého kraje jako 

host. Lada Cinegrová je aktivní členkou sek-

ce pracovníků hygienické služby. 

Na podzimní krajské konferenci 2022 bude 

zvolena nová krajská rada. Současným čle-

nům děkuji za odvedenou práci. 

Do budoucna bychom byli rádi, kdyby čle-

nové krajské rady nadále pomáhali odboro-

vým organizacím v našem regionu. Zvláště 

nové organizace potřebují podporu, aby 

zvládly počáteční tlak ze strany zaměstnava-

telů a vybudovaly si pevnou členskou zá-

kladnu. Aby i nadále navštěvovali odborové 

organizace, vyměňovali si zkušenosti, na-

pomáhali jim s plněním povinností, ale 

i s využíváním výhod, které jim nabízí člen-

ství v odborovém svazu. 

Krajská rada je orgánem Odborového svazu 

zdravotnictví a sociální péče ČR v regionu, 

snažili jsme se přenášet politiku vedení od-

borového svazu do našeho kraje a do jednot-

livých odborových organizací. Ceníme si 

podpory vedení odborového svazu a jejich 

osobní účasti při řešení různých problémů 

odborových organizací a zaměstnanců 

v Olomouckém kraji. 

 

Jan ZATLOUKAL, předseda 

KR OSZSP ČR Olomouckého kraje 
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Krajská rada OSZSP ČR Pardubického kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada Pardubického kraje 

pracuje doposud jako pětičlenná: 

Mgr. Jana Svojanovská (předsedky-

ně krajské rady), Světluše Konečná 

(místopředsedkyně krajské rady), 

Šárka Hotárková, Veronika Pešková 

a Martin Vostal. V krajské radě jsou 

zástupci nemocnic, zástupce zařízení 

sociálních služeb a zdravotnické zá-

chranné služby. Členové mají rozdě-

leny ZO dle příslušných oblastí. Oblast, ze které není v krajské radě zástupce, zajišťuje 

předsedkyně krajské rady. 

 

Krajská rada pravidelně zasedá 1x měsíčně 

mimo období letních prázdnin. Při výjezd-

ních zasedáních (Moravská Třebová, Ústí 

nad Orlicí) řeší požadavky ZO, které pak 

následně přenáší na zřizovatele a pomáhá 

řešit s kompetentními osobami.  

Na kraji jednáme buď z vlastního podnětu či 

jako přizvaní zástupci k jednání tripartity. 

Během pandemie COVID-19 se schůzky 

konaly on-line. 

Jeden člen krajské rady pracuje jako řídící 

sekce, dva členové krajské rady přispívají do 

Bulletinu OS. 

Regionální manažerka Ivana Burešová za-

stupuje OS v Regionální radě odborových 

svazů ČMKOS (RROS). Pravidelně se zú-

častňuje jednání, kde předává informace 

z OS i práce krajské rady a zpětně informuje 

o činnosti RROS. 

Každý rok se dvě členky krajské rady účast-

ní kolektivního vyjednávání, kdy cílem těch-

to jednání je zajistit lepší benefity, zlepšení 

pracovních podmínek a navýšení platů pro 

všechny zaměstnance. 

Stále se potýkáme s nedostatkem zdravot-

ních sester a lékařů i přes to, že jsou novým 

nabízeny náborové příspěvky. Vedení ne-

mocnice a zřizovatel jsou o celé situaci in-

formování a snaží se hledat způsoby, jak 

zabránit odchodu stávajícího personálu 

a motivovat nové zdravotní sestry a lékaře 

pro práci v našich nemocnicích. Bohužel se 

personální krize stále prohlubuje a důsled-

kem je zavírání některých oddělení a další 

omezování péče. Problémem je i nový in-

formační systém Nemocnice Pardubického 

kraje. 

Na začátku každého roku organizujeme se-

tkání s hejtmanem Pardubického kraje, kde 

projednáváme otázky týkající se zdravotnic-

tví a sociálních služeb, plány na nový rok 

a na roky další.  

Jednání s hejtmanem jsou organizována 

i během roku na základě potřeb. 

Současnou prioritou je budování urgentních 

příjmů v nemocnicích v Pardubicích a v Ústí 

nad Orlicí. V Ústí nad Orlicí již je urgent 

dobudován, ale kvůli personálnímu deficitu 

stále plně nefunguje.  

Také Zdravotnická záchranná služba Pardu-

bického kraje se potýká s personální krizí, 

dlouhodobě má nižší příplatky než 

v nemocnicích. 

V sociálních službách se řeší dlouhodobé 

problémy v některých zařízeních, ale i jed-

notlivé drobnější situace, které se řeší opera-

tivně. 

Informace o činnosti odborového svazu kraj-

ské radě pravidelně předává člen výkonné 

rady a také informuje o novinkách ČMKOS.  

Regionální manažerka Ivana Burešová je 

jmenována jako politická členka do zdravot-

ního výboru kraje a díky tomu je zajištěna 

informovanost a spolupráce směrem ke člen-

ské základně OS, ale i opačným směrem. 

Současní členové krajské rady stále udržují 

kontakty s bývalými členy krajské rady 

a zvou je na vánoční zasedání krajské rady, 
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aby jim tímto způsobem poděkovali za jejich 

činnost v krajské radě a v základních organi-

zacích odborového svazu. 

V posledním období se negativně do činnosti 

krajské rady promítá i dlouhodobá pracovní 

neschopnost předsedkyně krajské rady 

a pracovní vytíženost některých členů kraj-

ské rady. 

 

Martin VOSTAL, člen 

KR OSZSP ČR Pardubického kraje 

 

 

 

Krajská rada OSZSP ČR Plzeňského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Po celé volební období pracovala krajská rada OSZSP ČR Plzeňského kraje jako sedmi-

členná: Předsedkyně krajské rady Helena Kurcová (vedoucí útvaru DZR „Petrklíč“, 

MÚSS Plzeň, členka ZO 

MÚSS Plzeň), místopřed-

sedkyně krajské rady Miro-

slava Jordánová (fyziotera-

peutka Nemocnice následné 

péče LDN Horažďovice, 

předsedkyně ZO, členka 

dozorčí rady horažďovické 

nemocnice), členové krajské 

rady Soňa Vytisková (perso-

nalistka, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, předsedkyně ZO, předsedkyně dozorčí 

rady OSZSP ČR), Petr Veselý (místopředseda ZO Rokycanské nemocnice, předseda 

výboru svazové sekce nezdravotnických pracovníků), Richard Zach (radiologický asis-

tent ve FN Plzeň, předseda ZO FN Plzeň 2), František Kuneš (údržbář Rokycanské ne-

mocnice, předseda ZO Rokycanské nemocnice, náhradník do výkonné rady OS), Milan 

Synek (člen ZO Psychiatrické nemocnice Dobřany, člen výkonné rady OS, člen Regio-

nální rady ČMKOS). 

 

Krajská rada Plzeňského kraje se setkává 

pravidelně nejméně 10 x ročně, v době pan-

demie COVID-19 to byly schůzky on-line. 

Krajská rada Plzeňského kraje několikrát 

iniciovala setkání se zástupci kraje, v době 

pandemie se setkávat nešlo, ale jakmile byla 

možnost se setkat, tak se setkání uskutečnilo.  

 

Rok 2020 

První takové jednání v době pandemie CO-

VID-19 se uskutečnilo 30. 6. 2020 a padly 

zde dotazy na zástupce kraje: Jaká je spolu-

práce Plzeňského kraje s Ministerstvem 

zdravotnictví ohledně reformy psychiatrické 

péče v našem regionu? Dotazy byly na práci 

holdingu, řešili jsme společně dopady pan-

demie na zdravotnictví a sociální služby, 

jaké bude finanční zajištění v době COVID-

19 Plzeňským krajem pro jednotlivé subjek-

ty, v jakém stavu jsou žádosti o dotace 

MPSV, jaká je připravenost na další vlny 

koronaviru, dotazovali jsme se na současnou 

ekonomickou a personální situaci 

v zařízeních sociálních služeb a nemocnic.  

 

Rok 2021 

Po volbách 2021 se uskutečnilo jednání 

s hejtmankou doc. PaedDr. Ilonou Maurit-

zovou, Ph.D., a zástupci Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, kde se dojednávala pravi-

dla jednání mezi krajskou radou a Plzeň-

ským krajem. 

Další možné jednání se s ohledem na koro-

navirus uskutečnilo 3. 6. 2021 a byly zde 

položeny dotazy: Rozpočet pro dofinanco-

vání sociálních služeb Plzeňského kraje, zda 

se navýšily mimotarifní složky platů katego-

riím THP a dělníkům, zda byly vyplaceny 
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odměny z dotačního programu MPSV za-

městnancům sociálních služeb, projednával 

se návrh novely zákona o sociálních služ-

bách, projednaly se možné nominace zástup-

ců krajské rady ve výborech pro zdravotnic-

tví a sociální věci v Plzeňském kraji. Jednalo 

se o aktuální situaci Sušické nemocnice 

a o záměru kraje ohledně převzetí nebo fi-

nanční podpory. Dále se jednalo o změně ve 

vedení Stodské nemocnice, o postavení, bu-

doucnosti a řízení Nemocnic Plzeňského 

kraje (centrální řízení z Klatovské nemocni-

ce?). Jednalo se i o zapojení kraje do refor-

my psychiatrické péče a o dopadu, pokud by 

došlo ke snížení počtu pracovních míst. Pro-

jednávala se nominace zástupců zaměstnan-

ců do dozorčích rad nemocnic, dotazovali 

jsme se na způsob vyhlašování výběrových 

řízení. Dotazovali jsme se na automatické 

navyšování mezd nejméně ve výši inflace 

vyhlašované ČSÚ, aby nedocházelo 

k poklesům reálných příjmů zaměstnanců. 

Na jednáních jsme probírali možnost zřízení 

fondu pro kulturní, sociální, sportovní potře-

by zaměstnanců Nemocnic Plzeňského kra-

je. 

 

Rok 2022 

Dne 29. 3. 2022 jednala krajská rada 

s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem 

Špotákem a radním pro oblast zdravotnictví 

Pavlem Haisem a druhé setkání v roce 2022 

bylo za účasti radního pro sociální věci Mar-

tina Záhoře. 

Zde jsme položili dotazy: Jak disponuje kraj 

s finanční rezervou, pokud by bylo potřeba 

navýšit SOHZ nemocnicím, které zřizuje, 

jak hodnotí situaci v Sušické nemocnici. 

Byly dotazy na to, jaké je nové složení před-

stavenstev, na vedení jednotlivých nemoc-

nic, na hospodaření Nemocnic Plzeňského 

kraje, na Centrum sdílených služeb, jaká 

bude provázanost sociálních služeb na re-

formu psychiatrické péče a zazněl i dotaz, 

zda by mohli být zástupci odborového svazu 

na případných výběrových řízeních nemoc-

nic Plzeňského kraje. 

 

V další práci krajské rady Plzeňského kraje 

bychom chtěli navázat na tradici spolupráce 

se zástupci Plzeňského kraje cca jednou za 

čtvrtletí a věříme, že se nám nebo novému 

složení krajské rady po volbách 2022 zase 

povede.  

Krajská rada komunikuje a vyměňuje si zku-

šenosti se zástupci odborových organizací 

z nemocnic Plzeňského kraje (Rokycanská 

nemocnice, Stodská nemocnice, Domažlická 

nemocnice, Klatovská nemocnice, LDN Ho-

ražďovice a Nemocnice následné péče Svatá 

Anna, přímo řízené Krajským úřadem Plzeň-

ského kraje). 

Dne 14. 3. 2022 se konala on-line porada 

předsedů odborových organizací s vedením 

OS, kde si opět předsedové odborových or-

ganizací vyměnili své zkušenosti z dosavad-

ní činnosti. A i tady bychom rádi ve spolu-

práci pokračovali. 

 

Na závěr bych ráda poděkovala všem čle-

nům krajské rady, vedení odborového svazu 

a v neposlední řadě regionálnímu manažero-

vi Václavu Matouškovi. Během celého vo-

lebního období jsme se mohli spolehnout 

jeden na druhého, v těžkém koronavirovém 

období si navzájem předávat informace, 

zkušenosti, a tím si navzájem velice pomoci. 

 

Helena KURCOVÁ, předsedkyně  

KR OSZSP ČR Plzeňského kraje  
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Krajská rada OSZSP ČR Praha  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Pražská krajská rada pra-

cuje v počtu pěti členů: Bc. 

Dušan Papcún, Bc. Monika 

Stejnerová, Marta Kalino-

vá, Jaroslava Carrasco, 

prof. Ivan Šterzl ukončil 

členství v krajské radě 

v červenci 2019, na podzim-

ní krajské konferenci byla 

zvolena členkou rady Růže-

na Menšíková. Předsedkyní 

krajské rady je Jaroslava Carrasco, místopředsedou Dušan Papcún. 

 

Hlavní náplní práce byla jednání o dofinan-

cování sociálních služeb v roce 2018 i v roce 

2019. Opakovaně se konala setkání s radní 

pro zdravotnictví a sociální péči Mgr. Mile-

nou Johnovou. Zde jsme požadovali benefity 

pro zaměstnance, navrhovali jsme možnosti 

ubytování v rámci pracovišť, přednostní 

přidělení bytů, dále příspěvky na MHD 

a podporu vzniku dětských skupin při jed-

notlivých příspěvkových organizacích. 

 

RROS ČMKOS 

Pražská Regionální rada odborových svazů 

ČMKOS (RROS) pracuje velmi dobře, pra-

videlně několikrát do roku se setkává. Také 

se podařilo navázat na předchozí tripartitu 

hlavního města Prahy. 

Předsedkyně krajské rady je členkou pražské 

Regionální rady odborových svazů ČMKOS 

(RROS), členkou pražské tripartity a pra-

covní komise tripartity. 

Pražská RROS se významně zabývala pro-

blémy ve zdravotnictví a sociálních služ-

bách. Na její výzvu tripartita hlavního města 

Prahy oslovila dopisem Ministerstvo zdra-

votnictví, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a Ministerstvo financí s žádostí o dofi-

nancování sociálních služeb v roce 2019. 

Toto bylo úspěšné. 

Také na svých setkáních pražská RROS 

opakovaně projednává problematiku praž-

ského zdravotnictví – stavba sídla pražské 

záchranné služby (podle posledních infor-

mací cca do 5 let). Od roku 2018 se jedná 

o převodu Nemocnice Na Františku 

z městské části Praha 1 na magistrát Prahy. 

Mělo být hotovo do konce roku 2019, na 

městské části Praha 1 došlo ke změně 

v Radě, v současnosti není stav převodu 

znám. 

 

Spolupráce se ZO 

Členové krajské rady navštěvují jednotlivé 

ZO, účastní se zasedání zdravotního a soci-

álního výboru Rady hl. m. Prahy. Zúčastnili 

se setkání členů krajských rad, výkonné rady 

a dozorčí rady OS v Kolíně v roce 2019, 

konference nemocnic v květnu 2019, mítin-

ku ČMKOS Konec levné práce v roce 2018 

a v roce 2019. 

Od podzimu 2020 přestalo setkávání krajské 

rady Praha, nemohli jsme chodit ani na ná-

vštěvy do základních organizací. Nemohli 

jsme se účastnit ani on-line jednání zdravot-

ního a sociálního výboru magistrátu hl. m. 

Prahy, jen byla možnost dodatečně číst zápi-

sy z jejich jednání. 

 

Rok 2021 

2. 3. 2021 se konala videokonference Regio-

nální rady odborových svazů ČMKOS 

(RROS) Praha. 

17. 3. 2021 jsme se zúčastnili on-line porady 

předsedů pražských ZO. 
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26. 3. 2021 se konalo on-line jednání tripar-

titní zdravotní a sociální komise hl. m. Pra-

hy. 

28. 3. 2021 jednala pražská RROS, bylo 

navrženo společné jednání s Regionální ra-

dou Středočeského kraje z důvodu velkého 

počtu společných problémů, které se nedají 

řešit jen v rámci jednotlivých regionů (do-

prava, školství, zdravotnictví). 

Ředitel zdravotního odboru magistrátu hl. m. 

Prahy Mgr. Martin Ježek skončil ve funkci, 

nově byla jmenována ředitelkou Ing. Alena 

Havelková. 

PhDr. Klinecký skončil ve funkci předsedy 

komise z důvodu ukončení pracovního po-

měru na magistrátu, nyní je předsedkyní Ing. 

Alice Mezková. Opět jsme podávali návrhy 

na benefity pro zaměstnance sociálních slu-

žeb a ve zdravotnictví, konkrétně na pří-

spěvky na MHD a možnosti ubytování za-

městnanců v sociálních službách mezi smě-

nami. 

9. 4. 2021 byla uskutečněna formou on-line 

plenární schůze tripartity hl. m. Prahy, zde 

se projednávaly výše uváděné návrhy na 

benefity. Možnost příspěvků na MHD pri-

mátor a radní pro dopravu zamítli 

s poukazem, že na to Praha nemá prostřed-

ky. O ubytování se dále jedná. Ing. Mezková 

sdělila, že některá zařízení tuto možnost již 

mají, další budou mapována a zjišťovány 

možnosti. 

 

Rok 2022 

Členka pražské krajské rady Monika Stejne-

rová se stala uvolněnou zástupkyní odboro-

vých organizací Všeobecné fakultní nemoc-

nice Praha, velkou pomoc při jednání 

s ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice 

MUDr. Davidem Feltlem poskytla předsed-

kyně odborového svazu Dagmar Žitníková. 

Přáli bychom si, aby toto bylo vzorem i pro 

ostatní fakultní nemocnice. 

V roce 2022 Všeobecná fakultní nemocnice 

po několikaměsíčním vyjednávání odborů 

vyplatila zaměstnancům odměny spočívající 

v přiznání odměn pro THP a dělnické profe-

se v částce 700 Kč za měsíc. Vyplaceno bylo 

jednorázově za 1. pololetí roku. Kontroly 

BOZP na pracovištích již probíhají za účasti 

zástupců ZO. Spolupráce s vedením Všeo-

becné fakultní nemocnice je obtížná, často 

dochází k porušování a obcházení kolektivní 

smlouvy i zákoníku práce. Úspěchy odboro-

vé práce se odrazily i v nárůstu počtu členů 

ZO. 

IKEM nenavýšil mzdy pro THP a dělnické 

profese, stále se o tom jedná. 

Městská poliklinika Praha navýšila osobní 

hodnocení pro THP + dělnické profese. 

Z většiny jednotlivých zařízení nemáme in-

formace o zvýšení mezd. 

Vznikla nová základní organizace v Domově 

pro seniory Kobylisy, ZO Fakultní nemocni-

ce Bulovka vstoupila do našeho svazu. 

Činnost Regionální rady ČMKOS Praha 

úspěšně pokračovala i v roce 2022, má zá-

stupce z jednotlivých odborových svazů 

působících v Praze. Také spolupráce 

s magistrátem a zaměstnavateli probíhala, 

nyní jsou obavy ze spolupráce po volbách. 

Na svých zasedáních se členové krajské rady 

zabývají aktuálními problémy jednotlivých 

odborových organizací, uzavíráním kolek-

tivních smluv, informují vedení odborového 

svazu o své činnosti. 

 

Jaroslava CARRASCO, předsedkyně  

KR OSZSP ČR Praha 
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Krajská rada OSZSP ČR Středočeského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Od sjezdu OS v roce 2018 pra-

cuje středočeská krajská rada 

jako tříčlenná. Jedním 

z důvodů byly úspory, dalším 

pak stále menší zájem o tuto 

práci. Je to dáno jednak nezá-

jmem mladých lidí, kteří ani 

nechtějí do odborů vstupovat, 

natož v nich ve svém volnu pra-

covat. Ale i stále menším po-

čtem zaměstnanců a přetěžová-

ním stávajících. Je více přesčasů a méně volna. Vidíme to i na středočeských krajských 

konferencích, kdy se nedaří splnit počet účastníků a je proto nutné svolávat náhradní 

konferenci. 

 

V krajské radě pracují Monika Kudrová, 

Jana Ducháčková a Urszula Doležalová. 

Monika Kudrová – předsedkyně krajské 

rady je porodní asistentka a pracuje 

v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav jako 

instrumentářka na operačních sálech na gy-

nekologii a porodnici. 

Jana Ducháčková – místopředsedkyně kraj-

ské rady je fyzioterapeutka a pracuje v Ob-

lastní nemocnici Kladno na rehabilitačním 

oddělení. 

Urszula Doležalová – je všeobecná zdra-

votní sestra a pracuje v Domově pro seniory 

Pyšelích. 

Krajská rada se neschází každý měsíc, ale 

podle potřeby, protože je stále obtížnější 

uvolňovat se na jednání ze zaměstnání. 

A také proto, že často je potřeba komuniko-

vat a řešit různé problémy ihned (telefonicky 

i elektronicky). Jednání krajské rady se 

účastní regionální manažerka Iva Falberová. 

Probíráme naplňování vládních slibů o na-

vyšování platů a hlavně mezd v krajských 

nemocnicích i v ostatních zařízeních kraje, 

členství v Zajišťovacím fondu, povinnosti 

organizací k rejstříkovým soudům a využí-

vání programu členské evidence.  

Co se týče jednání na Krajském úřadě, moh-

ly jsme ostatním krajům jen závidět. Když 

jsme po několika urgencích dostaly termín 

schůzky, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jer-

manová se vždy z jednání na poslední chvíli 

omluvila a poslala za sebe náhradu, takže 

jsme nedostaly na všechny naše dotazy od-

povědi.  

Jednání krajské tripartity a Regionální rady 

ČMKOS (RROS) se účastní regionální ma-

nažerka Iva Falberová.  

Pravidelně se účastníme mítinku ČMKOS 

Konec levné práce. 

V dubnu roku 2019 se krajská rada zúčastni-

la společného jednání všech krajských rad, 

výkonné rady a dozorčí rady OS v Kolíně. 

Přínosem jednání byla jak výměna informací 

o práci v krajských radách, tak hlavně úspě-

chy i neúspěchy při kolektivním jednání.  

Ve většině nemocnic byla jednání o mzdách 

a příplatcích složitá i dlouhá. Všechny kraj-

ské nemocnice jsou akciové společnosti 

a zaměstnanci jsou odměňováni mzdou. Vý-

še jejich tarifních mezd je všude jiná a nedo-

sahuje výše tarifních platů v jednotlivých 

kategoriích zaměstnanců. Obdobné je to 

i v soukromých nemocnicích. A příspěvek 

pro zaměstnance ve směnném provozu se 

také nepodařilo vyjednat ve všech nemocni-

cích. 

V příspěvkových organizacích i v zařízeních 

sociální péče mají platy, které se jim auto-

maticky nařízením vlády zvednou. Co se 

týče slibovaného příspěvku do směn, ve vět-
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šině dostali přidáno pouze na výši spodní 

hranice. 

Chybí personál. Stoupá průměrný věk sester, 

protože nové téměř nenastupují. Pokud ná-

hodou nastoupí, velice brzy odcházejí. Pře-

kvapí je spousta práce, odpovědnost, chová-

ní nemocných pacientů i velice nízká ná-

stupní tarifní mzda. Není čas je pomalu za-

pracovávat. V dnešní době najdou klidnější 

a méně náročnou práci jinde a leckdy i za 

větší odměnu. Pokud nastoupí sestra, přijde 

z jiného zdravotnického zařízení. Některá 

oddělení drží v chodu sestry v důchodu. Po-

kud by odešly, mohlo by dojít k uzavření 

oddělení. Lékařů je také nedostatek, i když 

ze škol nastupují. Také je překvapí objem 

práce a spousta přesčasů. Kvalifikovaní lé-

kaři odcházejí do soukromých ambulancí. 

Nástupní plat je sice vyšší, ale i v příspěv-

kových organizacích chybí personál. 

V sociálních službách řešíme spoustu pro-

blémů. Hlavním problémem se jeví zařízení, 

která spravuje pražský magistrát, ale zařízení 

jsou mimo území Prahy.  

V prvním pololetí roku 2020 se krajská rada 

sešla pouze jednou a opět řešila, jak se kde 

přidávalo ve mzdách. Pak přišel COVID-19 

a všechno bylo jinak. Jednání se zrušilo. 

Informace pouze po telefonu. S napětím 

jsme sledovali, jak za COVID-19 vyjednáva-

jí příslušní ministři odměny mimo ministra 

zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten si 

v prohlášeních často odporoval. A hlavně 

podle něj je jen ministrem fakultních ne-

mocnic, ostatním nemocnicím prý nemůže 

nic nařizovat. Poslali jsme panu premiérovi 

videa s prosbou, aby naplnil slib daný 

v médiích o odměnách pro všechny pracov-

níky ve zdravotnictví. Také jsme se vyjádřili 

k návrhu chystané komory zdravotních 

a dětských sester, který byl pro nás neakcep-

tovatelný ze spousty důvodů. 

I v druhém pololetí roku 2020 komunikovala 

krajská rada telefonicky, e-mailem nebo on-

line z důvodu zhoršení pandemické situace. 

Nemohla se konat ani celostátní konference 

odborového svazu. Všichni zaměstnanci 

v nemocnicích dostali slibované odměny. 

A to jen díky usilovné snaze vedení našeho 

odborového svazu. Z podzimních krajských 

voleb vzešlo nové vedení kraje. 

Ani v roce 2021 se krajská rada nescházela 

osobně, ale jednala on-line, protože byla 

stále špatná epidemická situace. Většina 

oddělení v nemocnicích ošetřovala pouze 

covidové pacienty. Nemocniční péče byla 

omezena pouze na akutní. Vše ostatní se 

odkládalo. Zdravotníci v příspěvkových or-

ganizacích dostali přidáno 10 %. V ostatních 

zařízeních se přidání nedařilo úplně všude.  

Pozitivní je, že se podařila schůzka s novým 

vedením kraje v čele s hejtmankou Petrou 

Peckovou. Jarní porada s předsedy se také 

konala on-line. Opět se podařilo vyjednat 

odměny pro všechny pracovníky v nemocni-

cích za vlnu pandemie, která byla výrazně 

horší než ta loňská. Na podzim roku 2021 

nemocnice doháněly odložené operace. 

Uskutečnila se pouze krajská konference. 

Celostátní konference byla zrušena kvůli 

opětovnému zhoršení epidemické situace. 

Krajská rada jednala on-line. Odborový svaz 

vyjednal pro zdravotnické pracovníky v ne-

mocnicích příspěvek formou dotace na po-

byt v lázních. Bohužel na vyčerpání byl čas 

jen do konce roku. Nová vláda pokračování 

tohoto programu neschválila. 

Také k vyjednanému navýšení platů a mezd 

pro pracovníky ve zdravotnictví nedošlo 

v celé výši. Nová vláda snížila slíbených 

1400 Kč na 700 Kč pro pomocný zdravot-

nický personál a pro THP pracovníky. Pone-

chala 6 % nebo 1400 Kč pro zdravotníky. 

Snad poprvé došlo k situaci, kdy v některých 

akciových společnostech dostali zaměstnan-

ci přidáno víc (tedy to, co bylo původně vy-

jednáno) než v příspěvkových organizacích. 

Jarní porada s předsedy i jednání krajské 

rady dál pokračovaly v on-line režimu. Ne-

mocnice řešily nedostatek sester i lékařů. 

Opět narůstaly počty nemocných. A nemoc-

nice zase zřizovaly covidová oddělení.  

Snad se sejdeme osobně na sjezdu. 

Za středočeskou krajskou radu bych ráda 

celému vedení odborového svazu poděkova-

la za usilovné vyjednávání o odměnách za 

nasazení při boji s COVID-19, za jednání 

a vyjednání navýšení platů a mezd i za dota-

ci na pobyt v lázních.  

 

Monika KUDROVÁ, předsedkyně  

KR OSZSP ČR Středočeského kraje 
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Krajská rada OSZSP ČR Ústeckého kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada Ústeckého kraje 

je pětičlenná a jejími členkami 

jsou: Adriena Šípová (předsed-

kyně krajské rady), Alena 

Wilhelmová (místopředsedkyně 

krajské rady), Bc. Jana Hozá-

ková, Kateřina Klement Křížo-

vá a Hana Michálková. Krajská 

rada převážně řešila zvýšení 

mezd a zajištění sociálních 

podmínek zaměstnanců nejen v Krajské zdravotní, ale i v sociálních službách. A samo-

zřejmě nesmíme zapomenout na neutěšenou situaci na záchrance v Rumburku, která 

nastala nefunkčností nemocnice v Rumburku.  

 

Situace byla řešena při jednání s Krajským 

úřadem i jednáním s ministrem zdravotnictví 

Adamem Vojtěchem.  

Krajská rada řešila problematiku v Městské 

správě sociálních služeb v Mostě, jednání 

převzal odborový svaz a v celém jednání 

pokračoval.  

Krajská rada řešila problematiku Podřipské 

nemocnice s poliklinikou Roudnice nad 

Labem při rozporech spoluvlastníků, jeden 

z vlastníků se na krajskou radu obrátil 

o pomoc, ale jednání bylo na návrh 

odborové organizace této nemocnice 

ukončeno, nemocnice byla po soudním 

jednání prodána společnosti Penta. 
Předávání informací z pravidelných jednání 

Komise sociální a zdravotní Rady Ústeckého 

kraje je pravidelně projednáváno a krajská 

rada se opakovaně zabývala situací v zaříze-

ních sociálních služeb a v Lužické nemocni-

ci v Rumburku. Sledovali jsme také připoje-

ní litoměřické nemocnice do Krajské zdra-

votní, a. s.  

Činnost krajské rady byla ovlivněna pande-

mií COVID-19 a jednotlivé členky krajské 

rady jednaly podle pracovních možností 

telefonicky přímo a samostatně 

s organizacemi a jednotlivci. Epidemie CO-

VID-19 znamenala obrovskou zátěž pro 

krajskou hygienickou stanici a zdravotní 

ústav. Pro zaměstnance to byl neskutečný 

pracovní kolotoč, na který nebyl nikdo při-

praven, ale vše velice dobře zvládli, praco-

vali 7 dní v týdnu 12 hodin denně. 

Krajská tripartita nebyla v Ústeckém kraji 

zavedena. Krajská rada několikrát jednala 

přímo se zástupci Ústeckého kraje, a to 

s hejtmanem a jeho náměstky i zástupci 

magistrátů měst.  

Členky krajské rady průběžně jednaly 

s odborovými organizacemi v oblastech je-

jich působení. Hlavní problematika však 

byla v organizacích Krajské zdravotní, a to 

nejen v mzdové oblasti, ale i celé šíři sociál-

ního zabezpečení zaměstnanců. Celkem nad-

standardní bylo jednání s odborovou organi-

zací v Městské správě sociálních služeb 

v Mostě a organizací záchranné služby 

Rumburk a rumburské nemocnice. Na jed-

nání krajské rady byl přizván a zúčastnil se 

předseda odborové organizace Nemocnice 

Litoměřice. 

Krajská rada pracuje ve stejném složení 

a schází se pravidelně dle plánovaných ter-

mínů. Po ukončení covidové situace se 

všechna pracoviště vrátila k normálnímu 

režimu a pokračují ve své původní náročné 

činnosti. Hygienické stanice už netrasují, 

v nemocnicích jsou zrušena některá odběro-

vá místa, v sociálních službách zatím nedo-

chází k žádným omezením. 

 

Adriena ŠÍPOVÁ, předsedkyně 

KR OSZSP ČR Ústeckého kraje 

https://www.pnsp.cz/cs/
https://www.pnsp.cz/cs/
https://www.pnsp.cz/cs/
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Krajská rada OSZSP ČR Zlínského kraje  
 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018-2022 
 

Krajská rada Zlínského 

kraje pracovala ve složení: 

Mgr. Marcela Holčáková 

(předsedkyně krajské ra-

dy), Martina Katolická 

(místopředsedkyně krajské 

rady), Mgr. Ivana Lukaší-

ková, Martina Hvozdenská 

a Ludmila Šromotová. 

V posledním období se jako 

hosté účastnili jednání 

krajské rady zástupci ze ZO ZZS a Uherskohradišťské nemocnice, poděkování patří 

regionálnímu pracovníku Mgr. Ladislavu Kucharskému za předávání dobré praxe 

a jiných informací o odborové práci.   

 

V uplynulém období se činnost krajské rady 

zaměřila především na záměry Zlínského 

kraje v oblasti zdravotnictví a sociálních 

služeb.  

Nejprve se jednalo o záměr výstavby nové 

nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Odmíta-

vý postoj vůči megalomanské stavbě bez 

reálných podkladů jsme prezentovali na vý-

borech Zastupitelstva Zlínského kraje, 

v tripartitní komisi pro zdravotnictví, na 

plenárních zasedáních tripartity, při jedná-

ních se zastupiteli a poslanci.  

Spolu s dalšími kolegy z různých politických 

stran jsme se intenzivně snažili o rozporová-

ní chystané krajské koncepce zdravotnictví. 

Její součástí byla fúze nemocnic a sloučení 

pěti nemocnic pod jedno IČO a IČZ. Centra-

lizace akutní péče do jedné zlínské nemocni-

ce by měla za následek zhoršenou dostup-

nost péče pro většinu občanů Zlínského kra-

je a neúměrně dlouhé čekací doby. Odsátí 

personálu a jeho pendlování mezi nemocni-

cemi by vedlo k jeho odchodu do zdravot-

nických zařízení jiných krajů či mimo obor. 

Za krajskou radu jsme vydali stanovisko 

k záměru výstavby nové nemocnice. 

Zástupci odborů velmi aktivně bojovali 

o záchranu dostupné zdravotní péče pro ob-

čany kraje a také o zachování jejího plno-

hodnotného fungování v okresních nemocni-

cích. I přes veškeré úsilí byl záměr výstavby 

nemocnice schválen. Tento stav ale naštěstí 

nebyl konečný, a to i díky činnosti krajské 

rady. Podílením se na řadě různých akcí 

a společným úsilím mnoha subjektů se poda-

řilo záměr výstavby nové nemocnice zastavit 

a pracuje se na původním plánu tolik po-

třebné rekonstrukce Krajské nemocnice T. 

Bati a rozvoji ostatních nemocnic v kraji. 

V červenci 2019 Rada Zlínského kraje od-

hlasovala druhý, ne méně závažný záměr, 

a to převést domovy pro seniory na jiného 

poskytovatele. A opět začala řada jednání 

a schůzek s cílem, aby nedošlo k destabiliza-

ci sociálních služeb s dalekosáhlými násled-

ky. Do současné doby ke schválení převodu 

domovů pro seniory na jiného poskytovatele 

nedošlo.  

V průběhu období jsme opakovaně jednali 

s hejtmanem Zlínského kraje a radními pro 

zdravotnictví a sociální oblast. Tématem 

schůzek byly výše jmenované záměry, ne-

lehká situace v hygienické službě a ZZS, 

odměňování, koncepce zdravotních a sociál-

ních služeb v kraji. Také jsme průběžně jed-

nali s ministryní práce a sociálních věcí Ja-

nou Maláčovou o financování sociálních 

služeb, navržené novele zákona o sociálních 

službách, reformě psychiatrické péče.  

V souvislosti s reformou psychiatrické péče 

jsme vystoupili na jednáních, kde jsme pou-

kázali na nepřipravenost osob s duševním 
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onemocněním na běžný život, na nepřipra-

venost terénu pro propuštěné pacienty 

z psychiatrických nemocnic a léčeben a fi-

nanční zajištění reformy.  

V oblasti hygienické služby byl řešen návrh 

na připravované systemizace služebních 

a pracovních míst. Ohrožení hygienické 

služby se podařilo za podpory odborového 

svazu odvrátit.  

Průběžně probíhala kolektivní vyjednávání. 

Krajská rada podpořila v dubnu 2020 ote-

vřený dopis zástupců zaměstnanců k situaci 

v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně a vy-

dala stanovisko, ve kterém vyzvala vedení, 

aby neprodleně zasedlo k jednacímu stolu se 

zaměstnanci nemocnice.  

V době pandemie COVID-19 jsme řešili 

nově vzniklou situaci na pracovištích – pra-

covní podmínky, testování, očkování, dosta-

tek ochranných prostředků, výplatu odměn 

pro zdravotníky a na hygienické službě. 

Účastnili jsme se videokonferencí 

s hejtmanem Zlínského kraje a starosty obcí 

s rozšířenou působností k epidemické situaci 

v kraji a vzájemně si informace předávali.  

Jednání krajské rady nadále pokračovalo on-

line formou. 

Sledovali jsme vývoj odborových organizací 

Pro Libertate a vzájemně se informovali 

o zkušenostech a průběhu sbírek pro válkou 

zasaženou Ukrajinu a o zásahu válečného 

stavu do života nás všech.  

Účastnili jsme se řady akcí pořádaných 

nejen odborovým svazem. Například dis-

kusního fóra v Krajské nemocnici T. Bati 

v rámci akce Krizového štábu 9 proti kolap-

su zdravotnictví, kulatého stolu na téma In-

tenzifikace práce ve veřejné silniční dopra-

vě, zdravotnictví a sociálních službách nebo 

konferencí na téma pracovní právo, 

k reformě psychiatrické péče, 

k Mezinárodnímu dni veřejných služeb.   

Pravidelně se účastníme plenárního zasedání 

tripartity Zlínského kraje, jednání výborů 

Zastupitelstva Zlínského kraje a pracovních 

skupin, kde prezentujeme postoj odborů.  

Touto cestou děkuji členkám krajské rady za 

vytrvalost při prosazování zájmů nejen za-

městnanců, ale i pacientů, klientů a občanů 

Zlínského kraje.   

 

Mgr. Marcela HOLČÁKOVÁ,  
předsedkyně KR OSZSP ČR Zlínského kraje 

 

 

 


