
Bc. Gabriela Synková                                                                                   
předsedkyně ZO OSZSP ČR Poličská nemocnice 

 

V Poličce dne 6. 1. 2017 

Vážený pane předsedo, 

jsem předsedkyní odborové organizace v Poličské nemocnici, s.r.o. Ráda bych Vám nastínila 

situaci z vyjednávání o navýšení mezd v naší nemocnici. Jednání jsou velice zdlouhavá, 

vzhledem k tomu, že ředitel vždy vyčkává, jak dopadne zvyšování mezd v okolních 

nemocnicích. Co kdybychom jsme měli náhodou víc než ve Svitavách či v Litomyšli? Jejich 

mzda je stejně tristní jako u nás. Situace se ještě více vyhrotila, když se okolní nemocnice 

sjednotily a stala se z nich Nemocnice Pardubického kraje. Mohlo by se zdá, že tím je vše 

jednoduší, ale není. Rozdíly jsou veliké nejen mezi jednotlivými pobočkami výše zmíněné 

nemocnice, ale i mezi jednotlivými zaměstnanci v každé pobočce. Tím je srovnání mnohem 

těžší. S Pardubicemi nás ředitel nikdy srovnávat nechtěl, protože tam vždy byly mzdy 

v našem kraji nejvyšší ze všech nemocnic.  

Bohužel na vyjednávání v Nemocnici Pardubického kraje já jakožto předsedkyně v Poličské 

nemocnici nic nezmůžu, i když se nás to nepřímo týká a mně bohužel nezbývá nic jiného než 

vyčkávat a doufat, že jim přidají.  Avšak čekaní na to, co bude jinde a jak se k tomu postaví 

naše vedení, je pro naše zaměstnance bohužel nekonečně dlouhé a velmi stresující. Když už 

dojde ke zvyšování mezd, jde téměř vždy o situaci, kdy navýšení je oproti státním 

nemocnicím nejenom mnohem menší, ale ještě o několik měsíců zpožděné. A to platí i pro 

Nemocnici Pardubického kraje.  

Naše mzdy jsou už i tak oproti zaměstnancům ve státních nemocnicích o několik tisíc menší. 

Například sestra s praxí do 15 let má ve státní nemocnici tarif 24 200 a u nás 17 618.  To je 

opravdu markantní rozdíl, který nadále narůstá, díky složitému a zdlouhavému vyjednávání a 

neochotě k přidání. Přihlédnu-li k tomu, že obě taková zařízení jsou financována přes 

úhradovou vyhlášku z veřejného pojištění, pociťuji toto jako diskriminační.  

Věřím, že mé rozhořčení chápete, a tak Vás tímto dopisem chci požádat o podpoření 

pozměňovacího návrhu novely zákoníku práce o sjednocení odměňování zaměstnanců 

nemocnic. Což vidím jako řešení této nespravedlivé situace. 

 

S přáním pěkného dne Synková Gabriela 

 

 

 


