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Pane ministře,
výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a

sociální péče ČR na svém jednání dne 12. 6. 20012
hodnotila celkovou situaci ve zdravotnictví. Přítomní
členové se jednomyslně shodli, že Vaše dosavadní
působení ve funkci ministra zdravotnictví je katastro-
fou pro většinu zaměstnanců i pro pacienty.

Vámi chaoticky připravované právní předpisy
nejsou dopředu promyšlené a jako celek působí de-
struktivně na celý segment zdravotnictví. Zástupci
odborového svazu opakovaně vznášeli připomínky
k připravovaným zákonům, ale většinou Vámi ne-
byly akceptovány ani vysoce odborné záležitosti.

Nejmarkantnějším případem je novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění, která dává ne-
omezenou moc zdravotním pojišťovnám nově na-
stavit síť nemocnic. Na spornost a důsledky tohoto
ustanovení jste byl na různých jednáních opako-
vaně upozorňován. Za případné rušení nemocnic
nesete odpovědnost Vy.

Není od věci připomenout i Vaši zodpovědnost
při nedemokratickém způsobu projednání novely
zákona o veřejném zdravotním pojištění a Vaši úlo-
hu při podání pozměňovacího návrhu v rozsahu
téměř sta stran, který jste pomohl „protlačit“
Poslaneckou sněmovnou. Vaše tvrzení, že se nic ne-
změní pro pacienty a že vždy dostanou základní
péči a základní léky, má také trhliny, na což Vás
opakovaně upozorňovali zástupci pacientů a zdra-
votně postižených. Většina seniorů a zdravotně po-
stižených má dnes problém, aby uhradila doplatky
a poplatky za zdravotní služby a za léky a Vy s tím,
i přes opakované výzvy k řešení, neděláte NIC.

Horší než současnost je ovšem vize, kterou pro
české zdravotnictví připravujete. V rozporu s Vámi
deklarovanými prohlášeními se v připravovaných
záměrech věcného zákona o zdravotních pojišťov-
nách objevil návrh na zavedení dvousložkového
pojistného. Osobně jste nám sdělil, že se po roz-
hodnutí Ústavního soudu ve velmi krátké době při-

pravujete rozšířit nadstandardy, jejichž zavedením
porušujete principy rovnosti. Svým přístupem li-
kvidujete segment lázeňství a destruujete oblast ve-
řejného zdraví. Po uplatnění Vámi schválené perso-
nální vyhlášky dojde ke snížení kvality péče o pa-
cienty, neboť v připraveném právním předpise je
umožněno mít v nemocnici nižší počty personálu
s nižší kvalifikací. V současné situaci se odbory
obávají, že zaměstnanci zřejmě budou stát před vol-
bou, zda budou vykonávat stejnou práci za nižší
odměnu.

Odbory viní Vás osobně z rozvratu fungujícího
systému a nedodržení slibu, kterým jste se zavázal
vytvořit podmínky pro zvýšení platů a mezd za-
městnanců.

Ještě jednou připomínám, na všechny výše uve-
dené problémy jste byl osobně opakovaně upozor-
ňován.
Pane ministře,

na základě pečlivého vyhodnocení celkové situa-
ce přijala výkonná rada Odborového svazu zdra-
votnictví a sociální péče ČR následující usnesení:

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče ČR konstatuje, že se české zdravot-
nictví pod vedením současného ministra MUDr.
Leoše Hegera, CSc., propadlo a dále se propadá do
hluboké krize.

Ministr přijatými a připravovanými zákony zdra-
votnictví destabilizuje a vytváří ve stále ještě fun-
gujícím systému chaos. Přijaté a připravované změ-
ny ve zdravotnictví včetně lázeňství jsou přijímány
direktivně, nejsou diskutovány s odborníky, není na
nich konsensuální shoda. Návrhy vycházející z Mi-
nisterstva zdravotnictví, které řídí současný mi-
nistr, poškozují jak pacienty, tak zaměstnance.

Výkonná rada i na základě vývoje posledních
dnů opakovaně vyzývá MUDr. Leoše Hegera,
CSc., aby rezignoval na post ministra zdravotnic-
tví.
Na vědomí:
Vláda ČR, Parlament ČR - Poslanecká sněmovna,
předsedové odborových svazů

Výkonná rada OSZSP ČR vyzývá ministra Hegera: Rezignujte! – otevřený dopis

osudy lidí v těžkých životních situ-
acích se většiny netýkají, dogma-
tem se stává, že se má postarat
každý sám o sebe a že si za své
„neúspěchy“ může každý sám.

Lidem ubývá morálky, slušnosti,
porozumění a solidarity. Chybí na-
děje. Na co ale čekáme? Na bla-
nické rytíře? Na zázrak? Na to, že
někdo udělá něco za nás? Myslíte,

zývejme věci pravými jmény.
Většina lidí nesouhlasí s tím, co se
v České republice děje. Nesouhlasí
se snižováním naší životní úrovně,
nesouhlasí s asociálními reforma-
mi a s omezováním solidarity.
Většina ale bohužel mlčí. Co proti
tomu můžeme udělat?

Můžeme aktivizovat lidi kolem
sebe! Vysvětlujme, nenechme se
zmást, zastrašit a oklamat nesmysl-
nými demagogickými frázemi, že
reformy jsou potřeba a že je to je-
diná možná cesta. Hledejme kon-
struktivní informace, zapojme se
do veřejného života, do občanské
společnosti.

Člověk není jen individuum,
člověk je tvor společenský a bez ji-
ných dokáže velmi málo, nebo
téměř nic. Tato skutečnost je ově-
řená tisíciletou historií, ale my dě-
láme stále stejné chyby. Zastavme
se tedy, ohlédněme se, poučme se a
pojďme spolu dál.

Občas bychom si měli i připome-
nout, proč jsme v odborech, na ja-
kých principech stavíme a co chce-
me. Odboráři jsou lidé, kterým ne-
jsou lhostejní ti vedle. A tak v dnešní
deformované společnosti získáváte
nálepku někoho, kdo je zvláštní,
někoho, na koho se ti ostatní dívají
s podezřením, někoho, o kom se
uvažuje, proč to dělá. My ale víme,
proč to děláme. Víme, že nejsme ti
lhostejní, ti sobečtí individualisté, ti,
kteří se jen dívají.

Buďme hrdí na to, že nejsme
mlčící většinou a že se dokážeme
ozvat ve prospěch jiných.
Nejdůležitější je nebýt divákem,
ale aktivně vstoupit do děje. A vám
všem, kteří to děláte, děkujeme.

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Nebýt jen divákem že se samo od sebe něco změní, že
se něčeho dočkáme? Nedočkáme.

Přetvářet společnost a měnit
věci kolem sebe můžeme aktivně
jen my sami a společně dohroma-
dy. Nebojme se tedy vyjádřit své
názory, nebuďme lhostejní a na-

ramen, mlčením, stažením se do
sebe nebo nadáváním po straně.

Jako mor se do naší společnosti
vkrádá lhostejnost, individualita,
závist a v horším případě nenávist.
Štvou se proti sobě skupiny lidí.
Zdraví přestávají být solidární
s nemocnými, mladí se starými a
všichni jsou proti všem. Slyšíme
okolo sebe nic neříkající fráze,



Jaká byla
k o n f e -
rence hy-
g i e n i k ů
v Brně?
Můžeme
s h r n o u t
jednodu-

še: konference byla dobrá. Dne
17. května 2012 se začali sjíždět
odboráři sekce pracovníků hygie-
nické služby do Brna na odboro-
vou konferenci. Už vlastní cesta
do Brna byla pro některé malým
překvapením. Kvůli havárii v ran-
ních hodinách byla dálnice na
Moravě uzavřena a cesty se ča-
sově značně protáhly. Naštěstí
jsme stihli (někteří) jak prezenta-
ci místopředsedkyně OS Ing.
Ivany Břeňkové na téma Lobing
není korupce. Toto téma se po-
drobně rozebíralo na následu-
jícím semináři v Mistříne. Tak
také jsme vyslechli čerstvé infor-
mace zástupkyně hlavního hygie-
nika MUDr. Viery Šedivé ke sta-
vu hygienické služby, a to jak
zdravotních ústavů, tak hygienic-
kých stanic. Zpráva z Minister-
stva zdravotnictví nás po delší
době téměř uklidnila. Momen-
tálně se nechystá další drastická
změna v hygienické službě. Po-
stačí ty změny, které již proběhly.

Podle novelizace zákona
č. 258/2000, o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném
znění, od 1. 6. 2012 existují
v ČR dva zdravotní ústavy, a to
Zdravotní ústav se sídlem v Ostra-
vě a Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem. Ostatní labo-
ratorní centra budou dle dané
příslušnosti do těchto zdravotních
ústavu začleněna. Také v rámci
této novely ze zákona byla vy-
puštěna příloha č. 3, která stano-
vila zákonnou povinnost na zří-
zení územních pracovišt v mís-
tech bývalých okresních hygie-
nických stanic. Stávající hygie-
nické stanice jsou zákonem po-
važovány za zřízené.

Účastníci konference byli se-
známeni se zprávou o činnosti
výboru sekce hygienické služby.
Vyslechli jsme zajímavé informa-
ce krajského hygienika KHS
Brno MUDr. Marečka, který po-
tvrdil sdělení MUDr. Šedivé, že
žádný z ředitelů KHS, pokud ho
k tomu nedonutí finanční situace,
nebude přistupovat k rušení
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územních pracovišť hygienické
služby.

Na konferenci se konaly volby
do výboru hygienické sekce a pra-
covní skupiny - došlo ke snížení
o jednu pracovní skupinu, výbor
byl posílen na počet 5 členů.

Diskuze se věnovala otázce,
jak dál bude v hygienické službě.
Především od pamětníků bylo
znát zklamání, že došlo ke zruše-
ní oslavy 60 let činnosti hygie-
nické služby. Mnozí z účastníků
připomněli nutnost zvýšit prezen-
taci hygienické služby a veřejnost
znovu seznámit s náplní a význa-
mem hygieny pro společnost.
Také bylo konstatováno, že roz-
dělení hygieny na zdravotní ústa-
vy a hygienické stanice nebylo
šťastným řešením. Tento krok ne-
byl pozitivně přijat ani veřejností,
ani řadovými zaměstnanci hygie-
nické služby.

Po konferenci jsme se přesou-
vali na odborný seminář v Mis-
tříně. Zpestření cest pokračovalo.
Objednaný autobus nepřijel, dru-
hý den přes zrušenou objednávku
nás autobus k přesunu očekával.
Ale hygienik-odborář si vždy po-
radí. Veřejná doprava nás vtáhla
do svých sítí, přijeli jsme v pořád-

ku jak do Mistřína, tak i druhý
den do našich domovů.

I přes noční mráz, který pano-
val v okolí Mistřína a poničil
zárodky budoucí úrody, nám bylo
dobře a zvládli jsme jak odborné
školení místopředsedy Mgr.
Ladislav Kucharského na téma
Rétorika a komunikace v sociál-
ním dialogu, tak právní proble-
matiku - téma Stav služebního
zákona, zákoník práce prezento-
vala JUDr. Zuzana Pláničková.
Seminářem se nesla plodná disku-
ze k aktuální problematice.

Co říci závěrem? Pokud to pů-
jde příští rok, těšíme na další set-
kání a děkujeme všem za účast a
pomoc s organizací. A všem, kte-
ří ještě váhají, ať již ve zdravot-
ních ústavech nebo hygienických
stanicích, vzkazujeme: nebojte se
přijít mezi nás, budete příjemně
překvapeni, že pospolitost, smysl
pro spravedlnost a fér hru v na-
šich řadách nevymizel a že určitě
nám není lhostejný stav hygie-
nické služby v naší zemi.
MVDr. Zuzana BARTOŠOVÁ,

členka výboru sekce
pracovníků hygienické služby a
předsedkyně MO KHS OL ÚP

Přerov, Olomouc, Prostějov

Sekce PHS měla konferenci a seminář

Mezinárodní konference hygieny bude 26. a 27. září na Moravě
Sekce pracovníků hygienické služby se dočkala – mezinárodní kon-

ference se slovenskými kolegy se bude konat 26. a 27. září na
Moravě. V roce oslav 60. výročí ochrany veřejného zdraví se nám po-
dařilo zajistit pro hygienu mezinárodní konferenci, která se bude ko-
nat v České republice.

Pozvánka s programem bude zaslána do všech odborových organi-
zací hygieny, ale již nyní vás s velkým potěšením upozorňujeme na
termín konání, abyste si ho mohli rezervovat.

Na konferenci si budete moci vyměnit zkušenosti se změnou struk-
tury hygieny, s financováním služeb a s plánovaným vývojem.

Konference je organizována sekcí pracovníků hygienické služby
odborového svazu.
MUDr. Gacka SLAVÍKOVÁ, řídící sekce pracovníků hygienické služby

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, garantka sekce za výkonnou radu

Mezinárodní konference sekce lázeňství bude 4. a 5. října v Maďarsku
Třetí mezinárodní konference sekce lázeňství se bude konat 4. a 5.

října, tentokrát v Maďarsku. V krásných lázních jsou těžké pracovní
podmínky zaměstnanců, a to včetně mzdových. Nejen tomu se bude
věnovat konference lázeňství.

První konference se konala v České republice za účasti slovenských
kolegů, druhá se konala na Slovensku již za účasti kolegů ze
Slovenska, Maďarska a Rakouska, třetí se bude konat v Maďarsku a
skupinu slovenských, maďarských, rakouských a českých zástupců
rozšíří kolegové z Německa.

Pozvánka s programem bude zaslána odborovým organizacím
v lázních, ale již nyní vás s velkým potěšením upozorňujeme na ter-
mín konání.

Martin VACEK, vedoucí sekce lázeňství
Helena ŠEBESTOVÁ, garantka sekce za výkonnou radu
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stalo se
24. dubna
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková se sešla s předsedou Ná-
rodní rady osob se zdravotním
postižením Václavem Krásou a
prezidentem Svazu pacientů
Lubošem Olejárem kvůli pří-
pravě happeningu na Minister-
stvu zdravotnictví.
* Místopředseda OS Ladislav
Kucharský vedl jednání výboru
sekce pro práci se členskou zá-
kladnou.
24. a 25. dubna
* V Bruselu se konalo jednání
výkonného výboru Evropské fe-
derace odborových svazů veřej-
ných služeb (EPSU). Odbory
veřejných služeb ČR zastoupila
místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková.
25. dubna
* V dopoledních hodinách se
předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková zúčastnila jednání koor-
dinačního štábu ČMKOS.
* Od 15 hodin se na Minister-
stvu zdravotnictví konal happe-
ning „Pane ministře, mluvte s ná-
mi“. Čekání na ministra Leoše
Hegera spolu s předsedkyní OS
absolvovali členové orgánů OS i
členové ze základních organiza-
cí. K dobré náladě přispěl hrou
na harmoniku, člen výkonné ra-
dy Lubomír Francl.
* Místopředseda OS Ladislav
Kucharský se zúčastnil diskus-
ního fóra na téma „Zdravotní služ-
by v ČR. Jak jsme na tom?“ po-
řádaného Institutem pro veřej-
nou diskusi v Praze.
26. a 27. dubna
* Do Žďáru nad Sázavou se sje-
li členové krajských rad, aby spo-
lu s vedením OS a zástupci kra-
jů a zaměstnavatelů diskutovali
o úloze sociálního dialogu v kraj-
ských tripartitách. Konference
„Regionální sociální dialog“ se
konala pod záštitou Nadace
Friedricha Eberta a její účastníci
si vyměnili poznatky o spoluprá-
ci odborů, zaměstnavatelů a kra-
jů v jednotlivých regionech. Akce
se účastnilo celé vedení OS.
* Jednala dozorčí rada odbo-
rového svazu.
27. a 28. dubna
* Na jednání konference „Regio-
nální sociální dialog“ navázalo
jednání výkonné rady OS.
30. dubna
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková se zúčastnila spolu s dal-
šími předsedy odborových sva-

V Praze dne 13. června 2012
Č.j. 299/2012
Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslan-
ci, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři.

Obracíme se na Vás za vedení sekce lázeňství Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s apelem ve věci
reforem v resortu lázeňství, kdy Vás chceme vyzvat ke společnému jednání. Vaše vláda si dala jako hlavní programový
cíl, že bude vládou hospodářů a vládou rozpočtové odpovědnosti. Prosím tedy o vysvětlení následujících kroků
Ministerstva zdravotnictví:

Současná vláda stále hledá možnosti, jak uspořit výdaje veřejných rozpočtů. Je naprosto zřejmé, že si nemůžeme do-
volit vydávat více, než na co si vyděláme, ale myslíme si, že jsou i výdaje, které ve svém důsledku vedou ke zvýšeným
příjmům státního rozpočtu a tyto výdaje by neměly být kráceny. Na tento druh výdajů by se mělo nahlížet z pohledu celé-
ho hospodářství a ne jen z pohledu jednoho resortu. V této souvislosti máme na mysli v současné době finišující přípra-
vy konečného schvalování nového indikačního seznamu platného pro poskytování lázeňské péče. Obracíme se na Vás na
všechny oslovené jako na poslední autority, které mohou tento segment zdravotnictví, ale i tzv. národní stříbro, ještě za-
chránit.

Sektor lázní slouží zejména českým pacientům a ne, jak se stále mylně domnívají někteří politici, pro rekreaci zahra-
ničních návštěvníků. Již v současné době dochází ze strany zdravotních pojišťoven k velkým restrikcím zejména v počtu
schválených lázeňských návrhů, a to až o 20 %. Tato opatření způsobují dramatický pokles počtu odléčených nemocných
pacientů, kdy již v současné době dochází ke splnění politického zadání, kterým je snížení plateb za lázeňskou péči o 500
mil. Kč. I přes tento pozitivní trend pro zdravotní pojišťovny se z úst ministra zdravotnictví dozvídáme, jak je nutné ješ-
tě více tuto péči omezovat. Chceme připomenout, že segment lázní má stále klesající podíl ve výdajích na zdravotní péči,
a to ze 3 % celkových výdajů v roce 2002, kdy se absolutní částka pohybovala kolem 3 mld. korun, až po 1,6 % a k ab-
solutní částce 2,7 mld korun v roce 2011. I při tomto trendu se daří v tomto segmentu generovat pozitivní hospodářské
výsledky a dochází také k investicím do rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb, to vše bez podpory dalších zdro-
jů z veřejných rozpočtů. Na tomto místě je také nutné zmínit, že tento segment přispěje do veřejných rozpočtů 4,2 mld
korun. Segment lázeňství v současnosti zaměstnává 12 tisíc zaměstnanců přímo a dalších až 36 tisíc zaměstnanců ne-
přímo. Pokud dojde k plánovaným a nesmyslným úsporám na výdajích pro léčení v léčebných lázních, dojde také k ne-
návratné ztrátě až 12 tisíc pracovních míst a k výpadku příjmů pro státní rozpočet ČR v oblasti jak daňových odvodů, tak
v odvodech pro zdravotní pojištění.

Žádáme Vás proto, abyste si jako ministři či volení zastupitelé položili zásadní otázky:
1. Přinese úspora 0,5 až 1 mld korun skutečně předpokládaný kýžený úspěch, a nebo tato úspora způsobí, že bude dal-

ší tlak na výdaje na sociální podporu a podporu v nezaměstnanosti? Jaké dopady budou mít tato ministerská rozhodnutí
na již dnes krizí postižené regiony, kde působí lázeňská zařízení, na něž je vázaná další infrastruktura dané oblasti?

2. Je správné likvidovat dobře fungující a regulovaný systém poskytování lázeňské péče, ve které jsme v minulosti by-
li lídry a vzorem pro celou Evropu? Tyto léčebné postupy jsou popsány v odborné literatuře, která je dnes bohužel jen
v archívu, protože Výzkumný balneologický ústav byl rozprášen.

3. Není lepší si vzít příklad z dobře fungujícího segmentu a snažit se podobnou regulaci aplikovat i na další segment,
jako jsou odborné léčebné ústavy, které poskytují ve většině případů stejnou péči, ale za dvojnásobné finanční prostřed-
ky než léčebné lázně? Je správné zlikvidovat soukromý sektor, který mimo jiné tak prosazujete, aby se podporoval jiný
segment, pro který se vydávané prostředky neustále navyšovaly, jak to dokazují statistiky posledních deseti let u OLÚ, a
to z cca 3 mld korun na současných 6 mld korun?

Věříme, že výše předložené zásadní připomínky k postupu ministra zdravotnictví vezme vláda v potaz a zachrání oje-
dinělý systém péče, který má světový věhlas a mnohasetletou tradici. Víme, že legislativně bude indikační seznam řešen
v podobě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, ale věříme, že vzhledem k závažnosti problému pochopíte naši iniciativu
a nutnost dál pokračovat v projednávání celé námi nastíněné problematiky, a to i na dalších úrovních i politických.
Doufáme, že za Vaší pomoci, po zvážení a vyhodnocení předložených faktů, dojdeme společně k dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví a situace se pro náš resort vyřeší i díky Vám pozitivně.

Chceme i nadále věřit, že naši republiku spravují lidé s nezbytným ekonomickým přehledem a že se postavíte za opti-
mální řešení, a to ve prospěch českého lázeňství a také ve prospěch České republiky.

Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázeňství Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Odpověď ze Senátu na otevřený dopis sekce lázeňství
Kancelář Senátu, Oddělení vztahů s veřejností
č. j. 7672/ 2012/ S

V Praze dne 14. června 2012
Věc: Odpověď na podání ze dne 14. června 2012
Vážená paní Novotná,

Kancelář Senátu Vaším prostřednictvím obdržela Otevřený dopis ve věci reforem v resortu lázeňství Odborového sva-
zu zdravotnictví a sociální péče České republiky adresovaný předsedovi vlády České republiky, členům vlády České re-
publiky, poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a senátorům a senátorkám Senátu
Parlamentu ČR. Obsahem Vašeho podání jsou připomínky k připravované vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České re-
publiky s tzv. indikačním seznamem. V souvislosti s připravovanou optimalizací systému lázeňské péče upozorňujete na
některé rizikové faktory, jmenovitě na růst nezaměstnanosti, výpadky daňových příjmů a výpadky odvodů na zdravotní
pojištění. Poukazujete na dlouhou tradici, které se české lázeňství těší a vyzýváte členy vlády ČR i Parlamentu ČR k pro-
jednání Vašich připomínek.

Váš podnět, s jehož obsahem jsme se pečlivě seznámili, dáváme na vědomí všem členům Senátu Parlamentu ČR.
S pozdravem

Mgr. Petr Laun, Kancelář Senátu, Oddělení vztahů s veřejností

Otevřený dopis sekce lázeňství vládě, senátorům a poslancům Parlamentu ČR



Na stránkách svazového
Bulletinu jsme se opakovaně
věnovali vývoji v oblasti úra-
zového pojištění. Připomeňme,
že ministr Drábek vydal svému
úřadu pokyn k rozsáhlé noveli-
zaci zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnan-
ců, který měl stále odkládanou
účinnost, naposledy k 31. 12. to-
hoto roku. Zpracovaný návrh byl
tak rozsáhlý, že v zásadě před-
stavoval nový zákon, ještě kom-
plikovanější než ten původní.

Hlavním principem navrho-
vané právní úpravy byla změna
stávajícího sytému spočívajícího
v náhradě škody a objektivní od-
povědnosti zaměstnavatele na ja-
kýsi dávkový systém. Pro za-
městnance postižené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání
by výsledný efekt znamenal
výrazně nižší finanční náhradu.

Nejen z tohoto důvodu, ale i
z mnoha dalších, Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR
od samého počátku s navrhova-
nou právní úpravou nesouhlasil.
Stejné nesouhlasné stanovisko
postupně zastávaly i Českomo-
ravská konfederace odborových
svazů a zaměstnavatelské svazy,
zásadní nesouhlas vyslovila i
Rada vlády pro BOZP, kde jsem
byl členem pracovní skupiny pro
úrazové pojištění, a tudíž jsem se
řady jednání na toto téma ak-
tivně účastnil. Z jednání za účas-
ti pana ministra jsem nabyl do-
jmu, že kromě něj a několika je-
ho podřízených nikdo se záko-
nem nesouhlasí, leč že žádná
zásadní změna není možná.
Přesto jsme boj nevzdali a nako-
nec dosáhli toho, že zákon odmít-
la Legislativní rada vlády a po-
sléze i vláda.

Aktuální stav je nyní takový,
že bylo uzavřeno vnější připo-
mínkové řízení k zákonu, kterým
bude zákon č. 266/2006 Sb. beze
zbytku zrušen, což bude dopro-
vázeno i velkou technickou no-
velou zákoníku práce, kdy stáva-
jící ustanovení dotýkající se pra-
covních úrazů, nemocí z povo-
lání a jejich odškodňování, která
se nacházejí v přechodných usta-
noveních zákoníku práce, budou
překlopena do jeho kmenových
ustanovení.

Vláda zároveň pověřila
Ministerstvo financí rozpraco-
váním jiného modelu úrazového

pojištění za zachování principu
náhrady škody, bohužel je však
ochotna uvažovat pouze o jeho
komerční podobě. To neodpo-
vídá názoru odborné veřejnosti
ani odborů, naše představa se
blížila spíše rakouskému mode-
lu, tj. zřízení jedné neziskové po-
jišťovny, tripartitně spravované,
která by veškerý přebytek z po-
jištění, kromě tvorby povinných
rezerv, reinvestovala do oblasti
BOZP, ať již na preventivní
programy nebo i na rehabilita-
ci vážně postižených zaměstnan-
ců.

Podle nyní dosažitelných in-
formací Ministerstvo financí
předpokládá ve svém návrhu pl-
nou komercializaci pojištění,
které by byla povinna nabízet
každá licencovaná pojišťovna.
Zdá se, že se podaří prosadit, aby
systém zahrnoval vytvoření fon-
du prevence a rehabilitace a ob-
sahoval i motivační prvky typu
bonus-malus. Jak jsem pozna-
menal výše, není to přesně to, co
by se nám líbilo, nicméně zlome-
ní již téměř prohraného boje a
zachování principu náhrady ško-
dy považuji za velké vítězství, na
kterém mají odbory i náš svaz
významný podíl.

Na svých sociálních jistotách
to pozná každý zaměstnanec,
který utrpěl pracovní úraz nebo
nemoc z povolání.

Zbyněk MORAVEC,
inspektor BOZP

moravec.zbynek@cmkos.cz

zů a aktivními odboráři pietního
aktu k příležitosti oslav Svátku
práce na Střeleckém ostrově.
1. května
* Při příležitosti oslav svátku
práce navštívila předsedkyně
OS Dagmar Žitníková shromáž-
dění KSČM a ČSSD v Praze.
2. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková spolu se členy sekce
zdravotnických záchranných
služeb uvítala v Praze delegaci
britských odborářů ze záchranné
služby. Kolegové záchranáři
spolu s českými účastníky na-
vštívili Zdravotnickou záchran-
nou službu Hlavního města
Prahy a následně diskutovali jak
o odborných tématech, tak o od-
borové práci. Britští kolegové
byli velmi překvapení jak vyso-
kou technickou a organizační
úrovní zdravotnické záchranné
služby v České republice, tak
prací odborů. Zvláštní poděko-
vání za umožnění návštěvy pra-
žské záchranné služby patří je-
jímu řediteli MUDr. Zdeňkovi
Schwarzovi, Mgr. Alanu Rybovi
a Bc. Martinu Trhlíkovi. Sekce
také velmi děkuje paní Vostá-
lové a panu Baťovi za perfektní
tlumočení.
* Místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková se účastnila kolektiv-
ního vyjenávání v Rokycanské
nemocnici a.s.
* Místopředseda OS Ladislav
Kucharský lektoroval seminář
„Sociální dialog v praxi“, který
uspořádala ZO OSZSP ČR Čty-
řlístek Ostrava.
3. května
* V sídle Unie zaměstnavatel-
ských svazů se konalo jednání
zástupců k projektu Bipartitního
dialogu. Projednávala se přípra-
va za část sociální a zdravotnic-
kou. Za vedení se k části zdra-
votnické účastní místopředsed-
kyně OS Ivana Břeňková, k čás-
ti sociálních služeb právnička
OS Ivana Štěpánková.
4. května
* ČMKOS se zúčastnila před-
sedkyně OS Dagmar Žitníková.
Na jednání Rady navázala
schůzka s občanskými sdruže-
ními a iniciativami, která skon-
čila společným brífinkem. Rada
ČMKOS a platforma Stop vládě
se na jednání dohodly na itine-
ráři dalších protestních akcí.
* Místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková, předseda Národní ra-
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stalo se

Děkujeme
Děkujeme, paní předsedkyně, za jednání na nejvyšší úrovni o nás, zaměstnancích v sociálních službách.
Musíme si ale nyní uvědomit, že samotná úprava platových tarifů problém neřeší, pokud nebudou na-

výšeny částky pro jejich pokrytí. Vždyť dotace jsou opakovaně už po několik let snižovány a my pouze
víme, že peníze mají někteří zaměstnanci v osobních hodnoceních. Zase, jako už několikrát, provedeme
„komplexní přehodnocení“ a bude vymalováno! Jen abychom pak nedopadli jako zdravotníci - slíbili jim
navýšení 6,25 % a dodnes ho dostala jen hrstka.

Ale věřme v lepší scénář. Zvýší se tarify, navýší nám zdroje. Kdybychom totiž dostali o pár miliónů více
už dnes, tak mezi lidi umíme peníze rozdat. Klidně na to vytvoříme i systém.

Za ZO Čtyřlístek Ostrava předsedkyně Bc. Dagmar DROBÍKOVÁ
dagmar.drobikova@tiscali.cz

Komunikace….
Slovo mnohokrát omílané ve všech profesích i prostředích. A protože je stále co zlepšovat, pořádala 2.

května 2012 odborová organizace Čtyřlístek v Ostravě pro své členy seminář na téma „Sociální dialog
v praxi“. Mgr. Ladislav Kucharský, skvělý přednášející, měl u nás velký úspěch a my, opět samé ženy, jsme
získaly jiný vhled do této problematiky. Vždyť v sociálních službách jednáme s tolika subjekty v různých
rolích, že je nutné si zásady úspěšné komunikace stále opakovat.

Děkujeme, že vážil cestu až k nám.
Za výbor ZO a posluchačky Bc. Dagmar DROBÍKOVÁ, předsedkyně ZO

dagmar.drobikova@tiscali.cz

Aktuální vývoj úrazového pojištění
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stalo se
dy osob se zdravotním postiže-
ním Bc. Václav Krása a prezident
Svazu pacientů jednali s mi-
nistrem Hegerem o návrhu
Nařízení vlády k místní a časové
dostupnosti zdravotní péče.
5. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková vystoupila na bilanční
konferenci ČSSD „Výsledky a
perspektiva krajů“ ke zhodnoce-
ní spolupráce odborů a kraj-
ských reprezentací ve vedení
krajského sociálního dialogu a
k aktuálním otázkám zdravot-
nictví a sociálních služeb.
7. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková jednala se zástupci
občanské iniciativy ProAlt o do-
padech připravovaných vládních
reforem a o přípravě permanent-
ního stanu.
9. května
* Vedení OS jednalo se zástupci
finanční instituce o zhodnocení
majetku odborového svazu.
10. května
* Konal se metodický den regi-
onálních pracovníků a inspekto-
rů BOZP. Vedení OS řešilo s te-
rénními pracovníky problémy
v jednotlivých krajích.
* V sídle OS jednala sekce pra-
covníků hygienické služby, kte-
rá se připravovala na svou kon-
ferenci. Jednání sekce se zúčast-
nila místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková.
11. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková se zúčastnila jednání na
MPSV k ukončení účasti krajů
v projektu Podpora procesů v so-
ciálních službách. Jednání k ukon-
čení účasti krajů bylo přerušeno
do dořešení právních vztahů a
do doby rozhodnutí odborového
svazu, zda souhlasí s vystoupe-
ním krajů z projektu. Ve volné
diskuzi se hovořilo také o aktu-
ální situaci a předsedkyně Žit-
níková upozornila zástupce
MPSV náměstka ministra Ing.
Davida Kafku na problém hra-
zení podávání léků ze zdravot-
ního pojištění klientům sociál-
ních služeb. Žitníková požádala
zástupce MPSV, aby se svolalo
mezirezortní jednání za účasti
zástupců Ministerstva zdravot-
nictví, zaměstnavatelů, odborů a
zdravotních pojišťoven k řešení
neúnosné situace.
14. května
* V Poslanecké sněmovně se

Ve čtvrtek 17. května
2012 jednala předsedkyně
Odborového svazu zdravot-
nictví a sociální péče ČR
Dagmar Žitníková s premié-
rem Petrem Nečasem, mi-
nistrem práce a sociálních
věcí Jaromírem Drábkem,
ministrem financí Mirosla-
vem Kalouskem a zástup-
cem Asociace krajů Milo-
slavem Čermákem o zvýše-
ní platů zaměstnancům v so-
ciálních službách.

Toto zvýšení prosazuje
odborový svaz vytrvale a
dlouhodobě za využití všech
dostupných prostředků po-
čínaje mnohokrát opakova-
ným jednáním na všech
úrovních a peticemi konče.
Přes to všechno se zatím po-
dařilo docílit jen k ničemu
nezavazujících souhlasných
slov politiků a odkazů na to,
že se to někdy v budoucnu
bude muset řešit, ale nyní na
to prostředky nejsou…

Dnešní jednání se tomuto
obvyklému scénáři neče-
kaně vymykalo: mělo neoby-
čejně konstruktivní průběh
a na základě mnoha před-
cházejících jednání a dopl-
něných analýz je ministr prá-
ce a sociálních věcí Jaromír
Drábek podle svých slov
připraven navrhnout úpravu
platových tarifů pro pracov-

níky v sociálních službách,
sociální pracovníky a dále
zaměstnance, kteří mají nej-
nižší příjmy!

O konkrétní změně tarif-
ních tabulek bude vedení
OS s ministrem Jaromírem
Drábkem jednat. Přítomní
se shodli, že jednání se
uskuteční v následujících
dvou měsících, aby se nové
nařízení vlády k úpravě tari-
fů mohlo dát do připomín-
kového řízení na podzim a
aby se nová úprava realizo-
vala od 1. ledna 2013!

S návrhem na zvýšení
platů souhlasil i přítomný
ministr financí Miroslav
Kalousek.

Premiér Petr Nečas opět
deklaroval, že si váží práce
zaměstnanců v sociálních
službách, a současně vy-
jádřil zvýšení platových ta-
rifů pro pracovníky v soci-
álních službách, sociální
pracovníky a ostatní „nízko-
příjmové“ zaměstnance
svoji podporu.

Za lepší finanční ohodno-
cení pracovníků s nízkými
platy se staví i kraje, které
ovšem požadují na zvýšené
platy zaměstnanců finance.

V druhé části jednání
předsedkyně Dagmar Žit-
níková otevřela neméně
závažnou otázku, a to stano-

visko MPSV, v němž se mi-
nisterstvo vyjadřuje k dota-
zu, zda je možné odměňovat
zaměstnance sociálních slu-
žeb, které fungují ve formě
příspěvkových organizací,
mzdou. Ministerstvo takové-
to řešení považuje za možné.
Předsedkyně Žitníková upo-
zornila, že pro odborový
svaz je nepřijatelné, aby nyní
vláda po mnoha letech jed-
nání konečně platy v sociál-
ních službách zvýšila a krát-
ce poté aby případně umož-
nila zrušení platů v sociál-
ních službách. Premiér byl
problémem velmi překva-
pen. Ministr Jaromír Drábek
sdělil, že je o problematice
informován a že společně s od-
bory bude hledat cestu, jak
dál odměňovat zaměstnance
příspěvkových organizací
platem.

Separátně se předsedkyně
Žitníková s ministrem práce
a sociálních věcí Drábkem
dohodla na jednání o pro-
blematice úhrad podávání
léků v sociálních službách.

Výsledek dnešního jed-
nání považuje odborový
svaz za velký úspěch, ale
slavit ho bude až tehdy, až
bude v ruce držet upravené
a schválené nařízení vlády.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

OS podporuje společné stanovisko krajů a poskytovatelů
ke zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje Společné stanovisko Asociace krajů ČR,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních
službách . Současně připomínáme, že nejvyšším cílem pobytových zařízení sociálních služeb musí být
plné uspokojování potřeb jeho klientů, a to včetně zabezpečení poskytování zdravotní, potažmo ošetřova-
telské péče.

Odbory nesouhlasily se zavedením systému úhrad jednotlivých výkonů, kdy se ze širokého spektra oše-
třovatelské péče vyčlenila úhrada jednotlivých atomizovaných úkonů, o kterých se nyní vedou disputace,
zda ještě jsou nebo již nejsou zdravotnickými a jestli je tedy z veřejného zdravotního pojištění hradit, na-
příklad konkrétně podávání léků.

Konstatujeme, že v současné době zavedený systém úhrad neumožňuje zajištění poskytování kvalitní
ošetřovatelské péče, odstraňuje ze sociální sféry odborné/zdravotnické pracovníky a nutí provádět nekva-
lifikované osoby činnosti, které mohou být pro klienty pobytových zařízení sociálních služeb rizikové.

Rozsah poskytované zdravotní/ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb neobsa-
huje pouze úkony upravené předpisy o zdravotním pojištění, a proto odbory dlouhodobě prosazují změnu
hrazení zdravotní/ošetřovatelské péče tak, aby potřebná zdravotní/ošetřovatelská péče byla hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění v plném rozsahu.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, zitnikova.dagmar@cmkos.cz
Společné stanovisko je přílohou této zprávy na webu odborového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/os-podporuje-stanovisko-o-poskytovani-zdravotni-pece-v-socialnich-sluzbach.aspx

Na jednání Žitníkové s Nečasem slíbil Drábek od ledna
2013 zvýšení platů v sociálních službách!

!



konala konference k právním
předpisům, které vydalo Minister-
stvo zdravotnictví, včetně úhra-
dové vyhlášky. Akce pořádal
Výbor PSP pro zdravotnictví. Za
OS se zúčastnila místopředsed-
kyně Ivana Břeňková, která po-
ložila otázky zaměřené na plně-
ní Memoranda o platech. Nic
nového se kromě toho, že finan-
ce v úhradové vyhlášce pro
efektivní nemocnice jsou, nedo-
zvěděla.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková se zúčastnila jednání
Rady ČMKOS.
* Na Smíchově se konala petič-
ní akce za demisi vlády. V petič-
ním stanu se při diskuzích s ob-
čany vystřídalo vedení OS, člen-
ka výkonné rady Jaroslava Carras-
co a zástupci krajské rady Praha.
V podvečer se u petičního stanu
konala veřejná debata, které se
spolu s Dagmar Žitníkovou
zúčastnili i předseda Národní ra-
dy osob se zdravotním postiže-
ním Václav Krása a předseda
Svazu pacientů ČR Luboš
Olejár. Společně seznamovali
přítomné s úskalími připravo-
vané zdravotnické reformy.
15. května
* V Domě odborových svazů se
konala konference Bezpečná sa-
nitka, kterou perfektně organi-
zovala sekce zdravotnických
záchranných služeb pod vede-
ním řídícího sekce Víta Přiby-
líka. Za vedení se celé akce
účastnila předsedkyně OS
Dagmar Žitníková. Místopředsed-
kyně OS Ivana Břeňková se mo-
hla účastnit pouze začátku kon-
ference Bezpečná sanitka, proto-
že se následně účastnila jednání
sekce lázeňství.
* V budově OS se sešla sekce
lázeňství pod vedením Martina
Vacka, zúčastnily se také garant-
ka sekce za výkonnou radu
Helena Šebestová a za vedení
OS místopředsedkyně Ivana
Břeňková. Sekce se podrobně
zabývala přípravou stanoviska
k návrhu indikačního seznamu.
* Místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková jednala s 1. námě-
stkem ministra zdravotnictví
PhDr. Markem Ženíškem, PhD.,
o obsahu a přípravě jednání
tripartitního pracovního týmu
pro zdravotnictví, které bylo
plánováno na 31. května 2012.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředsedkyně
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stalo se Pardubická krajská rada jednala o sociálních službách
Dne 22. května se část pardu-

bické krajské rady nemohla účast-
nit demonstrace proti vládním re-
formám v Praze. Na tento den byl
totiž po velkém úsilí stanoven ter-
mín jednání krajské rady s radním
Pardubického kraje pro sociální
služby Jiřím Brýdlem a nebylo
v silách krajské rady tento termín
změnit. Jednání byla přítomna
také vedoucí odboru sociálních
věcí Ing. Helena Zahálková. Za
vedení odborového svazu se
zúčastnila místopředsedkyně
Ivana Břeňková.

V několika příspěvkových or-
ganizacích kraje bylo zavedeno
pásmové odměňování, které po-
žadovali ředitelé zařízení sociál-
ních služeb. Podle vyjádření kra-
je je to proto, aby se zvýšila mo-
tivace zaměstnanců, není to z dů-
vodu úspor osobních nákladů.
Odbory se ohradily, současný
systém odměňování bez uplatně-
ní možnosti pásmového systému
je pro ohodnocení schopností a
výkonností zaměstnanců dosta-

čující, nedostačující jsou finan-
ce. Platy zaměstnanců v sociál-
ních službách jsou podhodno-
cené, na tom se shodly všechny
strany, dokonce i vládní.

Následovala diskuse, která je ob-
dobná ve všech krajích: kraje fi-
nance na posílení odměn zaměst-
nanců v sociálních službách ne-
mají. Vláda sděluje, že se kraje
musejí podílet vyšší mírou na
spolufinancování sociálních slu-
žeb. Zaměstnanci jsou rukoj-
mími hrátek mezi kraji a vládou.

Odbory dále sdělily, že se při-
pravuje změna nařízení vlády,
kterým by se měly platové tarify
zvýšit. Je otázkou, jakou roli se-
hrají kraje při zvyšování platů
zaměstnancům, kteří poskytují
záslužnou veřejnou službu. Je
otázkou, zda se vláda pochlapí a
uvolní nutné finanční zdroje.

Je otázkou, zda bude zaměst-
nancům jejich mzda alespoň tro-
chu vylepšena, nebo budou poli-
tickým nábojem v době podzim-
ních voleb.

Radní Brýdl informoval kraj-
skou radu o transformaci konk-
rétního Domova sociálních slu-
žeb Slatiňany. Organizace zůsta-
ne příspěvkovou organizací kra-
je, se zaměstnanci se o transfor-
maci a jejich dalším působení
hovoří. Zaměstnanci nebudou
propuštěni, možná bude potřeba
i nárůst počtu zaměstnanců, jde
ale o to, jak budou zaměstnanci
schopni dojíždět za klienty do
nových domečků.

Závěr společného setkání ne-
byl příliš konstruktivní, jednání
bylo více informativní.

Krajská rada se s radním do-
mluvila na pokračování diskuse
o sociálních službách po prázd-
ninách.

Pokud pracujete v sociálních
službách Pardubického kraje a
máte problémy, otázky nebo po-
zitivní zkušenosti, krajská rada
přivítá všechny vaše podněty, a
to i pro další jednání s krajem.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních
úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

Mezinárodní den vzpomínko-
vých akcí za oběti pracovních
úrazů a nemocí z povolání a za
zraněné při práci uspořádala
Českomoravská konfederace
odborových svazů v pátek 27.
dubna 2012 ve velké zasedací
místnosti Domu odborových
svazů v Praze.

Mezinárodní vzpomínkový
den zahájil Mgr. Miroslav
Kosina z technicko-organizač-
ního oddělení ČMKOS, který
vyzval přítomné k minutě ticha
za oběti pracovních úrazů a ne-
mocí z povolání.

V roce 2011 bylo v České re-
publice zaznamenáno 125 smr-

telných úrazů při práci.
Akce pokračovala přednáškou

Přehled hlavních právních a
ostatních předpisů v oblasti na-
kládání s chemickými látkami a
směsmi v podání Zbyňka
Moravce, inspektora BOZP
Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR.

Akce se za OSZSP ČR účast-
nili inspektoři bezpečnosti práce
Vladimír Andrejch a Zbyněk
Moravec.

Vladimír ANDREJCH,
inspektor BOZP

andrejch.vladimir@cmkos.cz



Ivana Břeňková se společně
s předsedou LOKu MUDr.
Martinem Engelem a zástupcem
Asociace českých a moravských
nemocnic dr. Petrem Fialou set-
kali a jednali s premiérem
Petrem Nečasem a ministrem
zdravotnictví Leošem Hegerem
o plnění Memoranda ke zvýšení
platů a mezd zaměstnanců ve
zdravotnictví. Jednání bylo ne-
úspěšné.
16. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a zástupci pražské kraj-
ské rady se sešli s náměstkem
primátora Mgr. Ivanem Kabic-
kým, v jehož kompetenci je
zdravotnictví a sociální služby.
Diskutovali jak o situaci ve
zdravotnictví, tak o situaci v so-
ciálních službách. Závěrem se
zúčastnění dohodli na pravi-
delnějších termínech jednání.
* V podvečerních hodinách se
v Poslanecké sněmovně konala
15. schůze Výboru pro zdravot-
nictví, která měla na programu
informace ministra zdravotnic-
tví Leoše Hegera o návrhu na
převod zdravotnických zařízení
Nemocnice Na Homolce, Ne-
mocnice na Bulovce, Thomaye-
rovy nemocnice a Ústavu pro
matku a dítě na hlavní město
Prahu. Jednání výboru se zúčast-
nila předsedkyně OS Dagmar
Žitníková.
16. a 17. května
* V Bratislavě se konala závě-
rečná schůze řídicího výboru
projektu „Spící obr“, kterou ve-
dl místopředseda OS Ladislav
Kucharský.
17. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková jednala s premiérem
Petrem Nečasem, ministrem
práce a sociálních věcí Jaromírem
Drábkem a ministrem financí
Miroslavem Kalouskem o platech
zaměstnanců v sociálních služ-
bách. Na základě podnětu odborů
byl na jednání přizván zástupce
krajů ČR náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Miloslav
Čermák. Zúčastnění se opako-
vaně shodli, že zaměstnanci v so-
ciálních službách mají hanebně
nízké platy a že je potřeba tento
fakt konečně řešit. Závěr jednání
- v červnu se uskuteční další
schůzka ke konkrétnímu navýše-
ní tarifních platů.
* Jednala dozorčí rada odbo-
rového svazu.

stalo se
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Vzhledem k čerstvosti nové právní úpravy pra-
covně lékařských služeb (dříve závodní preventiv-
ní péče), dostáváme k této problematice spoustu
dotazů. Na semináři, který se konal dne 9. května
jsme posbírali několik postřehů, které na některé
z dotazů našich členů odpovídají.
1)zákon 373/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 4.

2012 s tím, že po dobu jednoho roku je možno
nadále postupovat podle starých smluv a v této
době je “překopat” ze závodní péče na pracovně
lékařské služby. Písemná podoba smlouvy je po-
vinná!
Tato prekluzní doba neplatí pro placení služeb,

které se podle zákona platí ode dne jeho účinnosti
podle zásad stanovených v zákoně.;
2)veškeré náklady na pracovně lékařské služby

(PLS) jdou za zaměstnavatelem, s výjimkou plat-
by vstupní lékařské prohlídky, kterou hradí ucha-
zeč o zaměstnání. Pozor! - má-li již uzavřenu
pracovní smlouvu, hradí i vstupní prohlídku za-
městnavatel.;
Náklady spojené s lékařskou péčí o zaměstnance,

které nejdou za zaměstnavatelem, ale jdou na vrub
zdravotního pojištění, jsou náklady spojené s pro-
cesem uznávání nemoci z povolání.
3)ceny PLS nejsou regulované, je zde volná tvorba

cen. Pouze vstupní lékařská prohlídka je věcně
usměrněnou cenou, tzn. měla by odpovídat při-
měřeným nákladům poskytovatele PLS.;

4)platba v případech, kdy v rámci preventivní lé-
kařské prohlídky musí zaměstnanec navštívit
více specialistů, nejen smluvního poskytovatele
PLS, je realizovatelná třemi způsoby
- platbu směrem ke specialistovi, laboratoři etc.
provede smluvní poskytovatel PLS a náklady
přenese na zaměstnavatele

- platbu na místě proti paragonu provede zaměst-
nanec a jemu ji zaměstnavatel proplatí
- zaměstnavatel uhradí fakturu vystavenou tímto
“nesmluvním” poskytovatelem. Bude tedy zále-
žet na dohodě.;

5) frekvence preventivních lékařských prohlídek
bude stanovena prováděcí vyhláškou, kde v sou-
časném aktuálním návrhu (vyhláška je ve stavu
vypořádávání připomínek) jsou tyto lhůty:
zaměstnanci výlučně v kategorii 1 do 50. let 1x
za 6 let, nad 50 let 1x za 4 roky (dříve tzv. řadové
prohlídky)
zaměstnanci v kategorii 2 do 50. let 1x za 4 roky,
nad 50 let 1x za 2 táž lhůta by měla platit i pro
profesní specialisty (např. práce na vyhrazených
technických zařízeních)
zaměstnanci v kategorii 3 do 50. let věku 1x za 2
roky, nad 50 let 1x za rok
zaměstnanci v kategorii 4 1x ročně
Samozřejmě za předpokladu, že speciální právní

předpis nestanoví jinak.;
6) lékařský posudek musí být posuzované osobě pře-

dán prokazatelným způsobem, tzn. proti podpisu,
prostřednictvím poštovních služeb, datovou
schránkou. Tuto skutečnost bude muset prokazovat
poskytovatel PLS. Z dikce zákona vyplývá, že po-
sudek o zdravotní způsobilosti by měl existovat ve
třech vyhotoveních, neboť jedno obdrží posuzova-
ná osoba, druhé zaměstnavatel a třetí zakládá do
zdravotnické dokumentace poskytovatel PLS;

7)zdravotnická dokumentace o PLS musí být vede-
na odděleně od ostatní zdravotnické dokumenta-
ce, a to i v případě, že poskytovatel PLS je záro-
veň registrujícím lékařem dotyčné osoby;

Zbyněk MORAVEC, inspektor BOZP
moravec.zbynek@cmkos.cz

Další schůzka odborů s pre-
miérem Petrem Nečasem
ohledně plnění slibu ministra
zdravotnictví Leoše Hegera
zvýšit platy a mzdy ve zdravot-
nictví o 6,25 % se konala v úterý
15. května vpodvečer.

Jednání se za odbory zúčastni-
li předsedkyně Odborového sva-
zu zdravotnictví a sociální péče
ČR Dagmar Žitníková, místo-
předsedkyně OS Ivana Břeňková
a předseda Lékařského odbo-
rového klubu-Svazu českých lé-
kařů Martin Engel. Vládní stranu
zastupovali premiér Petr Nečas,
ministr zdravotnictví Leoš Heger
a jeho dva náměstci Petr Nosek a
Ferdinand Polák. Na návrh od-
borů byli přizváni i zaměstnava-
telé, které zastoupil místopředse-
da Asociace českých a morav-
ských nemocnic Petr Fiala.

Průběh jednání byl pro odbory
obrovským zklamáním. Premiér
Nečas se jednoznačně postavil

za stanovisko ministra zdravot-
nictví Leoše Hegera, který na-
vzdory předloženým materiálům
zaměstnavatelů, ve kterých se uvá-
dí, že nemocnice dostávají 98 %
úhrad roku 2011, tvrdil, že ne-
mocnice na navýšení platů a
mezd mají a že peníze zadržují
sociálně demokratičtí hejtmani.

Premiér označil odborové pře-
dáky za loutky v rukou sociální
demokracie a za obušek, kterým
sociální demokraté tlukou do
vlády. Průběh jednání se zvrtnul
v politickou a ideologickou
přednášku premiéra vůči odbo-
rům. Odbory byly nepřímo vy-
zvány, aby za prosazení slibu
ministra zvýšení platů a mezd
o 6,25 % demonstrovaly před kra-
ji a stávkovaly v nemocnicích.

Jakékoliv snahy o návrat k ob-
jektivním číslům byly naprosto
nemožné. Na argumentaci odbo-
rů, že Poslaneckou sněmovnou
chválené zdravotně pojistné

plány zdravotních pojišťoven
plánují úhrady za zdravotní péči
v nemocnicích v roce 2012 ve
výši 98 % roku 2011, bylo sděle-
no, že se nemusí dodržovat.

Na dotaz, zda bude mít minis-
tr a premiér k problému financo-
vání nemocnic stejný postoj i po
krajských volbách až v někte-
rých krajích vyhraje volby jiná
strana než sociální demokracie,
premiér neodpověděl.

Závěr z jednání je za stranu
vlády jednoznačný: Neplánuje se
změna úhradové vyhlášky, mi-
nistr a premiér považují slib mi-
nistra zdravotnictví zvýšit platy
a mzdy o 6,25 % za stranu vlády
za naplněný.

Na závěr premiér zopakoval,
že je připraven s odbory nadále
jednat.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Premiér Nečas při jednání o platech ve zdravotnictví ignoroval
fakta a zástupce odborů označil za loutky sociální demokracie

K pracovně lékařským službám po nové právní úpravě



17. – 18. května
* Konference sekce pracovníků
hygienické služby se na Moravě
účastnila místopředsedkyně OS
Ivana Břeňková. Za Minister-
stvo zdravotnictví podala infor-
maci MUDr. Viera Šedivá, pově-
řená zástupem hlavního hygieni-
ka. Za zaměstnavatele se účast-
nil ředitel KHS Brno MUDr. Jan
Mareček.
* Následného dvoudenního se-
mináře pracovníků v hygienické
službě se zúčastnil rovněž mí-
stopředseda OS Ladislav Ku-
charský.
21. května
* V sídle Unie zaměstnavatel-
ských svazů se účastnila místo-
předsedkyně OS Ivana Břeňko-
vá jednání k projektu bipartitní
dialog, část odměňování ve
zdravotnictví.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková jednala spolu s vedoucím
právního oddělení OS JUDr.
Vratislavem Tomkem, regionál-
ním pracovníkem Františkem
Dufkou a předsedkyní ZO
Nemocnice Vsetín paní Pečivo-
vou s ředitelem zařízení MUDr.
Martinem Metelkou. Hlavními
body programu bylo vyhodno-
cení plnění kolektivní smlouvy
a dodržování přestávek v práci.
22. května
* Krajská rada Pardubického
kraje zorganizovala jednání na
Krajském úřadě k problémům
zařízení sociálních služeb.
Krajská rada se nejdříve sešla
mimo Krajský úřad, aby se se-
známila se situací ve zdravotnic-
tví a následně se připravila na
jednání ohledně sociálních slu-
žeb. Za vedení se obou jednání
účastnila místopředsedkyně OS
Ivana Břeňková.
* V Praze se uskutečnil Sněm
ČMKOS, jehož se zúčastnili
předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředseda Ladis-
lav Kucharský.
* Po ukončení Sněmu následo-
val protestní pochod od Domu
odborových svazů k sídlu Vlády
ČR ve Strakově akademii, kde
vystoupila i předsedkyně OS
Dagmar Žitníková.
23. května
* Místopředseda Ladislav Ku-
charský se zúčastnil diskusního
fóra na téma „Organizace akutní
zdravotní péče: Dočkáme se
modernizace nemocniční sítě?
A co to znamená?“ pořádaného
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Zdravotnická tripartita jednala o platech, pojištovnách,
dojezdových dobách a nemocnicích

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální
dohody ČR pro zdravotnictví se sešel dne 31.
května 2012 v budově Ministerstva zdravot-
nictví. Na programu byl aktuální stav legisla-
tivních prací a plnění slibu vlády ke zvýšení
platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví.
Za stranu ministerstva se účastnili náměstek
pro legislativu a právo Mgr. Martin Plíšek,
náměstek pro zdravotní péči MUDr.

Ferdinand Polák a náměstek pro zdravotní pojištění Ing. Petr
Nosek. Strana zaměstnavatelů i strana odborů byla zastoupena
vrcholovými představiteli z oblasti zdravotnictví. Pracovní tým
vedla Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR.

na zkušenosti s přístupem zdravot-
ních pojišťoven vůči poskytovate-
lům zdravotní péče se dá očekávat,
že maximální dojezdové doby se
stanou pro zdravotní pojišťovny
dobou optimální. Odbory upozor-
ňují, že po kritice délky dojezdo-
vých dob uvedených v původním
materiálu ministerstva došlo do-
konce k prodloužení dojezdové
doby. U lůžkové péče došlo napří-
klad u gynekologie a porodnictví
k prodloužení ze 45 minut na 60
minut. U některých druhů péče do-
šlo ke snížení dojezdové doby, na-
příklad u dětského lékařství.
Strana zaměstnavatelů za zdravot-
ní pojišťovny vyjádřila nesouhlas
s materiálem z přesně opačného
důvodu - upozornila na možný
růst nákladů pro zajištění dojezdo-
vých dob. Náměstek ministra
Nosek sdělil, že materiál projde do
30. června vypořádáním připo-
mínek. Sociální partneři požado-
vali analýzu, na základě které byl
návrh nařízení vlády zpracován.

S materiálem k místní a časové
dostupnosti souvisel třetí předlo-
žený materiál zdravotních pojišťo-
ven k optimalizaci sítě poskytova-
telů s názvem Kritéria restruktura-
lizace lůžkové péče. Ministerstvo
podle předložené informace moni-
toruje situaci kolem restrukturali-
zace lůžek. Ministerstvo vyzvalo
zdravotní pojišťovny ke zveřejně-
ní parametrů, podle kterých budou
pojišťovny postupovat při restruk-
turalizaci sítě lůžek. Byla velká
škoda, že se jednání neúčastnil ta-
kový zástupce pojišťoven, který
by materiál, včetně pouze hrubě
nastíněných kritérií, okomentoval.
Uvedená kritéria, například plnění
věcného, technického a personál-
ního vybavení, kvalita a efektivita
poskytované zdravotní péče jsou
pouze obecným nástinem. Do po-
loviny června by měla být zve-
řejněna kritéria zdravotních po-
jišťoven pro tvorbu sítě. Kde?
Možná na stránkách Ministerstva
zdravotnictví.

Strana zaměstnavatelů vzala
předložený materiál pouze na
vědomí. Část zaměstnavatelů upo-
zornila, že materiál nebyl projed-
nán na všech odborných úrovních,
nejsou ani vhodně stanovena krité-
ria pro tvorbu sítě. Strana odborů
připomněla projekt Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva práce
a sociálních věcí k tvorbě sítě

Prvním bodem jednání týmu by-
lo zhodnocení, jak se plní ze strany
Ministerstva zdravotnictví Memo-
randum o úpravě poměrů ve zdra-
votnictví, zabezpečení finančních
prostředků ke slibovanému zvýše-
ní mezd a platů zdravotnických
pracovníků. Náměstek Nosek při-
pomenul závěry jednání u premié-
ra ke stejné otázce. Nepřipadá
v úvahu, aby se změnila úhradová
vyhláška. Ministerstvo vyhláškou
nastavilo podmínky ke zvýšení
mezd a platů zdravotnických za-
městnanců. Ministerstvo nechápe,
že se na něj odbory obrací místo
toho, aby se obracely na zaměstna-
vatele a zřizovatele. Ministerstvo
nepřímo vyzvalo odbory k tomu,
aby vyjádřily nespokojenost proti
krajům, zřizovatelům nemocnic a
zaměstnavatelům.

Strana zaměstnavatelů vypraco-
vala společné stanovisko, ale to ob-
sahovalo dvojí, rozporuplné sdělení.
Ze stanoviska vyplývá, že finance
jsou v úhradové vyhlášce pro efek-
tivně hospodařící nemocnice s urči-
tou strukturou poskytované péče, na
druhé straně odbory od zaměstnava-
telů vyslechly, že malé nemocnice a
krajské nemocnice nemohou mzdy
za současného systému zálohových
úhrad zvýšit.

Všechny strany zůstaly na svých
pozicích. Ministerstvo zvýšení pla-
tů a mezd úhradovou vyhláškou
zajistilo, pověřilo své přímo řízené
organizace, aby zvýšily platy všem
zaměstnanců, a to ve slibované
výši 6,25 %. Všechny nemocnice
přímo řízené ministerstvem úkol
splnily. Ostatní zaměstnavatelé
zvýšení mezd nezabezpečili, zá-
stupci pojišťoven sdělují, že finan-
ce pro efektivní nemocnice jsou.

Zaměstnavatelé položili odbo-
rářům dotaz, jak se podíleli a po-
dílí na zvyšování efektivity, což je
podmínka ke zvýšení mezd.

Na to je jednoduchá odpověď:
zaměstnanci participují na efektiv-
ním hospodaření nemocnic svou
prací. Nebo by měli zaměstnanci za-
vírat některá neefektivní oddělení,
ukazovat na ty zaměstnance, jejichž
práce nenese výkony? Mimo-
chodem, podmínka zvýšení efekti-
vity byla Memorandem odborům
stanovena pro zvýšení průměrných
výdělků o 10 %, ale tady se jedná
o slibované zvýšení pouze základ-
ních platů a mezd o 6,25 %, což od-
povídá nárůstu průměrných výdělků
přibližně o 4 %.

Stav lze shrnout jednoduše: mi-
nisterstvo slíbilo a udělalo, co mo-
hlo, pojišťovny platí, co mohou,
zaměstnavatelé dělají, co mohou,
jen zaměstnanci neobdrželi, co
měli. Odbory musí situaci zhodno-
tit a rozhodnout o dalším postupu.

K návrhu nařízení vlády o stano-
vení dojezdových dob vyjadřu-
jících místní dostupnost zdravot-
ních služeb a stanovení lhůt vyja-
dřujících časovou dostupnost
plánovaných zdravotních služeb
hrazených z veřejného zdravotního
pojištění byl přizván předseda
Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR Bc. Václav Krása.
Návrh měl být podle předchozí do-
hody ze dne 4. května mezi minis-
trem zdravotnictví MUDr. Leošem
Hegerem, CSc., a s NRZP, Svazem
pacientů ČR a Odborovým svazem
zdravotnictví a sociální péče ČR
upraven podle ministerstvem zpra-
cované analýzy. Současně měl být
návrh před jednáním tripartity pro-
jednán. Ministerstvo však analýzu
a předběžné projednání nestačilo
realizovat. Strana odborů i zástup-
ce NRZP s materiálem vyslovili
nesouhlas. Odmítli dojezdové do-
by, které jsou sice stanoveny jako
maximální, ale tento materiál bude
zásadní pro tvorbu sítě ze strany
zdravotních pojišťoven. S ohledem



Institutem pro veřejnou diskusi
v Praze.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředsedkyně OS
Ivana Břeňková jednaly se zá-
stupci LOKu MUDr. Martinem
Engelem a MUDr. Milošem
Volemanem o aktuální situaci ve
zdravotnictví a o plnění Memo-
randa.
23. – 26. května
* Na jednání výkonné rady od-
borového svazu navazovalo spo-
lečné jednání české a slovenské
výkonné rady v Luhačovicích.
Jednání bylo konstruktivní, pra-
covní a společenské.
28. května
* V Hotelu Clarion se účastnila
místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková konference pořádané
Asociací pro kolektivní vyjed-
návání k otázkám pracovně lé-
kařské služby.
* Jednání mimořádné Rady
ČMKOS se zúčastnila předsed-
kyně OS Dagmar Žitníková.
29. května
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředsedkyně
Ivana Břeňková se sešly se zá-
stupci Asociace českých a mo-
ravských nemocnic kvůli pří-
pravě jednání tripartitního pra-
covního týmu pro zdravotnictví.
30. května
* Místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková se účastnila části de-
monstrace seniorů v Praze, poté
jednala společně s JUDr.
Dandovou z ČMKOS a práv-
ničkou OS JUDr. Zuzanou
Pláničkovou na Ministerstvu
zdravotnictví v rámci připomín-
kového řízení k návrhu věcného
záměru zákona o univerzitních
nemocnicích.
31. května
* Tripartitní pracovní tým pro
zdravotnictví vedla vedoucí
týmu a místopředsedkyně OS
Ivana Břeňková.
31. května – 1. června
* Místopředseda Ladislav
Kucharský a Terezie Písařová se
zúčastnili semináře mladých
členů partnerského slovenského
odborového svazu v Tatran-
ských Žlabech. Hlavním téma-
tem semináře byl sociální dia-
log.
1. června
* V Krajské zdravotní, a.s., se
konalo kolektivní vyjednávání,
konkrétně k části odměňování.
Jednání se již klasicky účastnili
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AČMN píše vládě kvůli nemocnicím, OS vyjadřuje podporu
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dlouhodobě varuje před chystaným drastickým rušením

lůžkových oddělení i celých nemocnic. Proti rušení nemocnic se velmi hlasitě ozývají i zaměstnavatelé.
Asociace českých a moravských nemocnic napsala 26. dubna 2012 dopis, který je adresován Vládě ČR.
Asociace požaduje, aby se problémem rušení lůžek v nemocnicích zabývala vláda a aby ujistila občany
České republiky, že nedojde k ohrožení a rušení desítek regionálních nemocnic.

Odborový svaz sdílí obavy AČMN, souhlasí s jejími argumenty a podporuje požadavek, aby se závažnou
situací ohrožených nemocnic zabývala vláda.

Dopis je přílohou této zprávy na webu odborového svazu, odkaz: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/acmn-
napsala-26-4-vlade-kvuli-ruseni-nemocnic.aspx

zdravotních a sociálních zařízení.
Pokud se tvoří síť zdravotnických
zařízení, měli by zpracovatelé pro-
jektu a sítě spolupracovat. Sociální
partneři byli stranou ministerstva
informováni, že již existuje se-
znam zdravotnických zařízeních,
ve kterých došlo k dohodě ze zdra-
votními pojišťovnami o poskyto-
vání péče.

K záměru zákona o zdravotních
pojišťovnách náměstek Nosek
předpokládá projednání vládou,
očekává stanovisko a zadání další
práce nad paragrafovým zněním.

K materiálu se kriticky vyjádřila
jak strana zaměstnavatelů, tak stra-
na odborů. Straně zaměstnavatelů
vadí navrhovaná přemrštěná kon-
trola, materiál označili zaměstna-
vatelé jako nejhorší variantu a do-
poručili, aby takto materiál do
vlády předložen nebyl.

Strana odborům se k zaměstna-
vatelům připojila v bodě přemrš-
těné struktury pro kontrolu. Odbo-
ry sdělily nesouhlas s funkcí jed-
noho inkasního místa pro výběr
pojistného na zdravotní pojištění,
nesouhlasí se zavedením nominál-
ního pojištění. Sociální partneři
upozornili na absenci řešení ztráty
založené dceřiné společnosti.
V návrhu je nesmyslně omezené
funkční období ředitele. Ředitel a
odborní ředitelé mají být členy před-
stavenstva. Představenstvo má mít
čtyřleté funkční období. Nejasné je,
jak budou voleni zástupci do dozor-
čí rady zdravotních pojišťoven. Zdá
se, jako by někdo do původního ná-
vrhu věcného záměru vložil nelo-
gická ustanovení.

K zákonu bude několik provádě-
cích předpisů, jejich hrubý obsah
nebyl sociálním partnerům předlo-
žen. Naopak například již uvedené
nominální pojistné bylo popsáno
podrobně, bude povinné ze zákona
pro každého pojištěnce, bude ga-
rantovat poskytování základního
balíčku pojištění, balíček bude de-
finován vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví. Dále bude stanove-

no jednotnou maximální sazbou,
nezávislou na příjmu pojištěnce a
bez ohledu na rizika (zdravotní
stav a věk), bude se jednat o přímý
příjem zdravotních pojišťoven.
Zdravotní pojišťovna bude moci
nominální pojistné snížit. Na konci
odstavce je popsáno, že nominální
pojistné je součástí přerozdělení
vybraného pojistného ve výši jed-
notné maximální sazby. Pokud te-
dy bude nastaveno nižší nominál-
ní pojistné, z jakých zdrojů bude
k přerozdělení dofinancováno?

Sociální partneři očekávají ver-
zi materiálu po projednání vládou.

Dalším připravovaným záko-
nem je ve fázi věcného návrhu
zákon o univerzitních nemocni-
cích. Náměstek Plíšek informoval
o vypořádání připomínkového
řízení se stranou zaměstnavatelů a
Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče ČR. Materiál bude
předložen na jednání vlády do 30.
června. Sociální partneři obdrží
přehled, jak byly jejich připomínky
vypořádány. Odborový svaz vidí
zpracování zákona a převedení fa-
kultních nemocnic na univerzitní
jako zbytečné, neřešící hlavní cíl
změny, například dvojkolejnost
pracovních poměrů zaměstnanců,
podíl vysokých škol na nákladech
univerzitních nemocnic při výuce.
Odbory nesouhlasí s navrženým
počtem a způsobem jmenování zá-
stupců zaměstnanců do správní ra-
dy. Počty jsou stanoveny tak, aby
zaměstnanci neměli rozhodující
hlas v žádném ze zásadních bodů
při rozhodování správní rady.
Odbory nesouhlasí se změnou sys-
tému odměňování.

Zaměstnavatelé nesouhlasí s po-
vinností zdravotních pojišťoven
uzavírat s univerzitními nemocni-
cemi smlouvy.

Některé zásadní připomínky mi-
nisterstvo akceptovalo, například
nakládání s nepotřebným majet-
kem bude řešeno tak, aby se maje-
tek vždy vracel do vlastnictví státu.

Sociální partneři opět obdrží

přehled o vypořádání připomínek.
Posledním bodem byla informa-

ce o návrzích na změny zákona
o zdravotních službách, které bu-
dou předávány poslaneckou inicia-
tivou ministra zdravotnictví. Ná-
městek Plíšek podal informaci, na
kterou reagovala strana odborů
tím, že je již zpracován Senátní ná-
vrh na změny a bylo by k užitku,
aby procesem schvalování prošel
právě Senátní návrh. V obou přípa-
dech jde o problematiku poskyto-
vání zdravotní péče dětem a podpis
obou rodičů. Dále o opakované
poskytování informací týkající se
zdravotního stavu v případě pláno-
vané péče a hospitalizace a posky-
tování zdravotní péče bez souhla-
su.

Ministerstvo zdravotnictví při-
pravuje v součinnosti s Minister-
stvem práce a sociálních věcí také
novelizaci zákona o specifických
zdravotních službách k otázce
vstupní lékařské péče.

Sociální partneři za stranu odbo-
rů připomněli postup, kterým byly
zdravotnické zákony schvalovány,
z tohoto důvodu jsou v zákonech
ustanovení, která způsobují velké
problémy při aplikaci zákonů a ná-
sledné nutné řešení. Tento způsob
předkládání a schvalování zákonů
neukazuje na kvalitní, efektivní a
profesionální legislativní proces.

Přesto, že se sociální partneři na
všech bodech neshodli, neměli
stejná stanoviska a byli k sobě kri-
tičtí, sdělili si názory ke všem pro-
jednávaným bodům.

Ze strany zástupců ministerstva
bylo velice jednoduché, provoka-
tivní a nadřazené sdělit tisku po
ukončení jednání, že odbory už
přišly na jednání s cílem vyjádřit
ke všem bodům jasné ne. Proti to-
muto se ohrazuji, odboráři přišli
připraveni k diskusi, není naše
chyba, že materiály mají své slabé
stránky a nedostatky.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí pracovního týmu

RHSD ČR pro zdravotnictví



stalo se
svazový právník JUDr. Vratislav
Tomek a místopředsedkyně OS
Ivana Břeňková.
* Odborový svaz navštívila de-
legace norských odborářů z ob-
lasti veřejných služeb.
1. – 3. června
* V Českých Budějovicích se
konal XIII. Ročník sportovních
her – turnaj v nohejbalu, kterého
se zúčastnil místopředseda OS
Ladislav Kucharský.
4. června
* Jednání pracovní skupiny
EPSU ke zdravotnictví se účast-
nila místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková, na programu byly
otázky pracovních podmínek
zaměstnanců, stárnutí zaměst-
nanců a nutnost zvýšení atrak-
tivity zdravotnického povo-
lání.
* Jednala krajská rada Kraje
Vysočina. Jednání se zúčastnil
místopředseda OS Ladislav Ku-
charský.
* Odpoledne se před Minister-
stvem zdravotnictví konal hap-
pening, kterého se zúčastnili
předsedkyně Dagmar Žitníková
a místopředseda Ladislav Ku-
charský.
5. června
* Celé vedení OS a zástupkyně
mladých odborářů v evropských
strukturách Ing. Terezie Písařo-
vá se společně s vedením OS
pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního hos-
podářství v ČR vydali hledat
fontánu. Cílem bylo vytvoření
společné fotografie pro připra-
vovanou kampaň evropských
občanských sdružení za právo
na vodu.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředsedkyně
Ivana Břeňková jednaly s před-
staviteli odborových svazů ve-
řejných služeb a veřejné správy,
aby společně připravili požadav-
ky odborů na udržení systému
odměňování.
6. června
* Vypořádání připomínkového
řízení k indikačnímu seznamu
pro lázeňskou péči se účastnily
místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková a svazová právnička
Zuzana Pláničková. Připomínky
připravila sekce lázeňství.
* Pod heslem Nedáme svou dů-
stojnost! se konala blokáda
Ministerstva práce a sociálních
věcí. OS na akci zastupovaly
předsedkyně Dagmar Žitníková
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Jednání výkonné rady v dubnu následovalo po konferenci krajských
rad ve Žďáru nad Sázavou a uskutečnilo se ve dnech 26. až 28. dubna
2012. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla předběžná informace
o plnění rozpočtu odborového svazu za rok 2011 a následně po ní taky in-
formace o plnění rozpočtu OS za období leden až březen 2012. V diskusi
k tomuto bodu bylo potřebné vyjasnit různorodost interpretace jednotli-
vých položek, z čeho vznikají „informační šumy“. Definitivní uzávěrka
hospodaření za rok 2011 bude předmětem červnového jednání VR, kdy
budou její členové mimo jiné seznámeni i s konkrétní výší úspor ve
mzdové oblasti v porovnání s jinak zajištěnými službami.

Účastníci konference velmi pozorně naslouchali panelové diskusi

Při projednávání rozpočtu se opět ote-
vřela diskuze k tíživé otázce rozpočtu OS,
kterou je snížení deficitu. Podle názoru ve-
dení OS existují dvě cesty. Jedna spočívá
v drastické aplikaci úsporných opatření,
která by jednoznačně snížila rozsah činnos-
tí, jež OS poskytuje svým členům. Druhá
cesta je variantou zvyšování příjmů = zvy-
šování členské základny. Výkonná rada se
oběma možnostmi opět zabývala a jako
východisko vidí cestu zvyšování členské
základny, a to hlavně cestou slučování OS
s jinými svazy. Zde však zůstává otevřenou
otázkou,kam až může OS v potřebě slučo-
vání zajít a zda je reálný cíl nulového defi-
citu OS.

V průběhu jednání se rovněž otevřela
otázka výnosů ze správy finančního majet-
ku OS společností Wood&company.
Výkonná rada se následně dohodla, že na
červnové jednání bude pozván zástupce
Wood&company, který vysvětlí hospodaře-
ní s prostředky a přednese možná rizika,
výhody i nevýhody práce s financemi na fi-
nančním a akciovém trhu.

Může se zdát, že je to ve velkém před-
stihu, ale na dubnovém zasedání výkonné
rady se již otevřela příprava celostátní kon-
ference v roce 2012. Datum jejího konání
byl stanoven na dny 12. a 13. listopadu
2012. Vedení OS bylo pověřeno připravit
na příští jednání výkonné rady návrh usne-
sení výkonné rady na svolání krajských
konferencí a celostátní konference a návrh
na určení klíče delegátů obou konferencí.

Výkonná rada projednala dozvuky kon-
ference krajských rad, která se uskutečnila
pod názvem „Sociální dialog v regionech“
a byla plně financována Nadací Friedricha
Eberta. Jednání o počtu našich členů a zvy-
šování členské základny, stejně jako péče

Výkonná rada v dubnu

Zástupkyně Nadace Friedricha Eberta Leonie Liemich a místopřed-
sedkyně OS Ivana Břeňková

Jednání konference se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina a Asociace
poskytovatelů sociálních služeb

tovatelů sociálních služeb je nastaven vel-
mi neefektivně a nutí k nesystematickému
šetření. Tento způsob šetření není šetřením
v pravém slova smyslu, ale naprostým
omezením činnosti v sociálních službách.

Mgr. Ladislav KUCHARSKÝ,
kucharsky.ladislav@cmkos.cz

Foto autor

o základnu stávající bylo hlavní náplní kon-
ference a do budoucna je to permanentní
úkol všech funkcionářů OS.

Neméně důležitým bodem bylo pláno-
vání akcí našeho svazu na nejbližší období.
V rámci mezinárodní spolupráce s Nadací
Friedricha Eberta se uskuteční setkání mla-
dých členů OS na Slovensku (31. 5. - 1. 6.

2012) v Kežmarských Žlabech, na podzim
je plánována konference k lázeňství
v Maďarsku, ve dnech 13. a 14. června bu-
de konference sekce nemocnic v Bratislavě
a další akcí bude konference k ochraně ve-
řejného zdraví v České republice ve dnech
11. – 12. října 2012.

Květnové jednání výkonné rady se
uskuteční již tradičně na společném jednání
vrcholových orgánů odborových svazů
zdravotnictví a sociální péče v České re-
publice a ve Slovenské republice. Jednání
bude v Luhačovicích v hotelu Adamantino.

Výkonná rada byla oslovena zástupcem
cestovní kanceláře Kovotour plus s.r.o., pa-
nem Kostkou, který se obrátil na OSZSP
ČR s nabídkou spolupráce. Ta spočívá v za-
slání katalogů 2012 našim členům.
Katalogy budou zaslány elektronicky a na
náklady Kovotour plus i v papírové podobě
poštou.

Předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žit-
níková zrekapitulovala aktivity vedení OS
za poslední měsíc a podala informaci o jed-
náních Rady ČMKOS, o přípravě mimo-
řádné rady ČMKOS (4. 5. 2012) a společ-
ných akcích týkajících se následných akti-
vit po demonstraci 21. dubna 2012.

Výkonná rada konstatovala, že oblasti
sociálních služeb nedošlo k žádnému hma-
tatelnému posunu k lepšímu. Systém úhra-
dy financí na činnosti jednotlivých posky-



V letošním roce se poprvé ve zdravotnictví pa-
cienti setkávají s jakýmsi nadstandardem ne-
bo-li příplatkem za ekonomicky náročnější
léčbu. Můžeme polemizovat o smyslu tohoto
opatření a nesouhlasit z principu s rozdělo-
váním péče na dva typy. Přesto lze říci, že
ZATÍM jde pouze o kosmetickou úpravu a

možnost připlácet jen na lepší materiály jako je lehká sádra nebo
na výkony i dříve nehrazené ze zdravotního pojištění (různé oční
zákroky a další). Pokud by stávající seznam nadstandardů byl ko-
nečný, pravděpodobně bychom ho dokázali akceptovat a pocho-
pit. Jde opravdu o minimum výkonů a zájem pacientů je mizivý.

stalo se
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a místopředsedkyně Ivana
Břeňková. Blokády se účastnili i
zástupci pražské krajské rady.
7. června
* Sérii blokád ministerstev za-
končila akce před Ministerstvem
financí. Na 300 účastníků zde
dalo najevo svou nespokojenost
s prací ministra financí Miro-
slava Kalouska. Za OS se akce
zúčastnila skupina odborářů
s předsedkyní Dagmar Žitníko-
vou.
* Zasedání rady Olomouckého
kraje v Teplicích nad Bečvou se
zúčastnil místopředseda OS
Ladislav Kucharský.
8. června
* Jednání evropských odborů
veřejných služeb (EPSU) ke
směrnici o pracovní době se za
Českou republiku účastnila mí-
stopředsedkyně OS Ivana Břeň-
ková. Jednání se konalo v Bru-
selu.
11. června
* O situaci v sociálních služ-
bách jednala v Praze na ústředí
odborového svazu sekce sociál.
* Vnitroodborovými problémy
a marketingovými aktivitami se
zabývala sekce pro členskou zá-
kladnu.
* Jednala ekonomická komise
OS, která hodnotila hospodaření
OS za rok 2011. Jednání sekcí a
ekonomické komise postupně
navštívili předsedkyně OS
Dagmar Žitníková a místopřed-
seda Ladislav Kucharský.
* V odpoledních hodinách se
uskutečnila první část jednání
výkonné rady.
12. června
* Konalo se pravidelné jednání
výkonné rady OS.
11. a 12. června
* Zasedání výboru pro postave-
ní žen a rovnost pohlaví se v Bru-
selu za region střední Evropy a
západního Balkánu účastnila
místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková.
13. – 14. června
* V Bratislavě se konala pod
záštitou Nadace Friedricha
Eberta mezinárodní konference
„Sociální partnerství a reformy
ve zdravotnictví“, kterou spolu-
organizovala sekce nemocnic.
Za českou stranu se konference
účastnilo na 30 zástupců odbo-
rářů z nemocnic a předsedkyně
Dagmar Žitníková s místopřed-
sedkyní Ivanou Břeňkovou.

��

Velkým problém ale zůstává,
co dál? Začalo se drobnostmi, a
to jen z toho důvodu, aby Ústav-
ní soud posoudil možnost zave-
dení této myšlenky do praxe.
Pokud dojde k posvěcení úmys-
lu rozdělit zdravotnictví na dva
typy, pravděpodobně se po-
stupně zavedou desítky, možná i
stovky, nadstandardních výkonů
a pacient často na dnes běžnou
léčbu  nedosáhne.  Pro  většinu
z nás je to asi nepředstavitelné.

Trochu jiným typem nadstan-
dardu je pak ten druhý. Nazvala
bych  ho  příplatkem za službu.
V době zvelebování a moderni-
zace nemocnic je jistě přínosná a
vítaná možnost připlatit si nad-
standardní pokoj, případně jinou
službu zpříjemňující pacientovi
pobyt v nemocnici. Ten, kdo fi-
nanční prostředky nazbyt nemá,
nemusí zoufat, přesto je hospita-
lizován na velmi slušném pokoji
s relativním soukromím. Nic
hrozného.

Do této skupiny služeb se ale
ministerstvo zdravotnictví aktu-
álně rozhodlo přiřadit nový nad-
standard, a to jeden velmi hlou-
pý a nesmyslný: možnost připla-
tit si za operaci konkrétním vy-
braným lékařem.

Vraťme se k samé podstatě
myšlenky, prý chceme získat do
systému finance, které jinak do-
stávají lékaři jako úplatky do ka-
pes. Nevím, nakolik je tento
nápad podložený realitou nebo
jde jen o tradičně rozšířené fámy
o úplatkářství ve zdravotnictví.
Každopádně jsme se já ani nikdo
z mého okolí s žádostí o úplatek
od lékaře nikdy nesetkali.
Možná je svět malé okresní ne-
mocnice jiný než svět velkých
klinik... Kdoví... Rozhodně ale
nepůjde o masový jev. Ostatně

Hloupý nadstandard

už po prvních dnech zavedení do
praxe se ukazuje nezájem (i po-
tenciálně dříve uplácených léka-
řů) o tuto službu. Ti, co opravdu
úplatky požadovali, se přece
dnes nebudou dělit s nemocnicí,
zbytkem operačního týmu a
státem na daních. I nadále se do-
mluví s pacientem sami. Co se
tedy vyřešilo?

Navíc už dnes je velmi často
možné se i tak zkusit domluvit a
požádat o konkrétního operaté-
ra, případně anesteziologa a po-
kud je to jen trochu možné, ne-
mocnice se snaží pacientům vy-
hovět. Vše je o slušném a
vstřícném jednání.

Ale zpět k nadstandardu.
Pominu teď otázku finanční a
zmíním problém čistě provozní
a také lidský.

Kdo rozhodne v dané nemocni-
ci, který lékař bude na seznamu
placených a který zůstane tím
„obyčejným“? Nebude to pro ne-
vybrané  lékaře  ponižující? A co
s názorem, že si o nich logicky
pacienti budou myslet, že jsou
špatní? Ano, budou... Ať si odbor-
níci říkají, co chtějí, pacienti mají
jasno: „nejsi na seznamu, nestojíš
za nic“. Paradoxně skutečností
zůstane, že jména na seznamu se
budou hemžit tituly jako docent a

Nový regionální pracovník a inspektor BOZP
Novým regionálním pracovníkem a in-
spektorem BOZP pro Zlínský kraj a část
Olomouckého kraje se stal Ing. František
Dufka,  mobil  602  195  873,   e-mail:
dufka.frantisek@cmkos.cz
Ing. František Dufka v této souvislosti
zároveň k 31. květnu rezignoval na svoji
funkci v dozorčí radě odborového svazu.

Na jeho místo by měla nastoupit Lenka Štěpánková z Nemoc-
nice Kadaň.

primář. To je jediná zajímavá
kvalifikace pro laickou veřejnost.
V praxi ale primář neoperoval
slepé střevo třeba deset let. Teď si
ho majetnější pacient připla-
tí/objedná na tento zákrok. Bude
výkon lepší než od řadového chi-
rurga s každodenní praxí?
Odpověď je logická, nebude. 

Pokud půjde o zákroky složi-
té, stejně bude pacienta operovat
ten nejzkušenější odborník, i bez
příplatku. Žádná nemocnice ne-
bude riskovat pochybení a soud-
ní spory.

Pak  se tedy ptám, jakou sku-
tečnou službu navíc pacient za
své peníze dostal? Nezdá se vám,
že se to blíží klamavé reklamě?!

Poslední neznámou zůstává, co
bude s vážně nemocnými pacien-
ty, kteří potřebují nejzkušenější
odborníky okamžitě, když ti bu-
dou místo toho „vyřizovat“ ob-
jednávky majetnějších spolu-
občanů. Jak a kdo zaručí údajnou
garanci, že nemajetný ale těžce
nemocný pacient má u odborníka
přednost? Neumím si v praxi
představit takovou kontrolu.
Papír snese vše, papírové garance
tu tedy jsou. Osobně jim nevěřím.
Neplatící pacienti budou neustále
podezírat lékaře, že se jim dosta-
tečně nevěnují. Ještě více se nalo-
mí už tak někdy křehká důvěra
mezi veřejností a lékaři.

Máme tu tedy pod hlavičkou
reformy zdravotnictví další pas-
kvil. Naštěstí je i mezi řediteli
nemocnic mnoho těch, kteří si
nesmyslnost tohoho opatření
uvědomují a kladou si stejné
otázky jako já. Hloupý nadstan-
dard do praxe nezavedou. Těm
všem patří můj dík.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, 
řídící sekce nemocnic OSZSP ČR



Výkonná rada v květnu
Květnové společné jednání české výkonné rady odborového

svazu a slovenského výkonného výboru odborového svazu se ko-
nalo v Luhačovicích. Dne 23. května se česká strana připravila na
společné jednání, vybrala zásadní okruhy otázek, na které se se
slovenskými  kolegy zaměří. Odměňování a ostatní pracovní pod-
mínky zaměstnanců, postavení odborů, restrukturalizace zdra-
votnických a sociálních zařízení, privatizace, standardy, spolu-
účast, to byla hlavní témata stanovená pro společné jednání.

Ve čtvrtek 24. května dopoledne
bylo jednání výkonné rady české-
ho odborového svazu. Výkonná
rada zkontrolovala úkoly ze svých
minulých jednání. Jako obvykle
byl prvním bodem rozpočet odbo-
rového svazu. Vzhledem k tomu,
že výkonné rada měla na jednání
pouze dopoledne, rozhodla o zařa-
zení tohoto bodu na červnové jed-
nání, na které bude přizván zástup-
ce společnosti, která spravuje část
finančních prostředků svazu.

K evidenci členské základny je
zpracován program, který potře-
buje ještě některé úpravy a roz-
hodnutí vedení, zda je již program
v požadovaném rozsahu a kvalitě.
K tomu se uskuteční jednání ve-
dení  svazu a odpovědných za-
městnanců se zpracovatelem pro-
gramu. 

Na OS byla provedena každo-
roční inventura majetku, v sou-
časné době se připravuje seznam
nepotřebného materiálu k likvi-
daci. 

Výkonná rada odsouhlasila
termíny a místa pro konání kraj-
ských konferencí, které budou
předcházet celostátní konferenci
(viz Bulletin strana 15). 

Celostátní konference se
uskuteční ve dnech 12. a 13. li-
stopadu 2012 v Praze v hotelu
DUO.

Vedení svazu podalo aktuální
informace z resortu zdravotnic-
tví i sociálních služeb. Informa-
ce jsou průběžně vkládány na
svazové internetové stránky. 

Výkonná rada nesouhlasí s po-
litizací problémů z pracovně-
právní oblasti, které se ve zdra-

votnictví a sociálních službách
hromadí.  Jedná  se   především
o slibované zvýšení mezd a pla-
tů zaměstnanců ve zdravotnictví.
Podle představitelů vlády je chy-
ba na straně krajů, podle krajů je
to chyba vlády. Odbory jsou
označeny  za  obušek sociální
demokracie proti vládě. Odbory
s tímto  nesouhlasí  a požadují
řešení situace. Odbory jsou v kon-
taktu s LOKem, nezapomínají na
aktivizace tzv. Z3. Členové
výkonné rady projednají další
postup v příslušných krajských
radách. Na červencové jednání
výkonné rady jsou tomuto bodu
přizvání všichni regionální pra-
covníci.

Nejbližší připravovaná akce
bude 4. července. V tento den
odbory formou blokády Mini-
sterstva zdravotnictví upozorní
na materiál k dostupnosti zdra-
votní péče. 

V sociálních službách se při-
pravuje změna nařízení vlády ke
zvýšení platových tarifů, ale ne-
lze se radovat, dokud materiál ne-
projde schvalovacím procesem a

především do doby, než budou
jasné zdroje. Nejsme naivní, bez
zdrojů je nová tabulka platových
tarifů holubem na střeše. 

Výkonná rada nesouhlasí s pře-
řazováním kvalifikovaných za-
městnanců na stále nižší pozice,
a to jen z důvodu nedostatku fi-
nancí, bez změny pracovní
smlouvy a pracovní náplně.
Takový postup zaměstnavatelů
by byl nepřijatelný. Odborový
svaz je připraven k jednání u za-
městnavatelů, popřípadě k práv-
nímu zastoupení zaměstnanců,
členů odborového svazu, při
soudních sporech. Nesouhlas od-
borového svazu se zaváděním
pásmového odměňování je vše-
obecně znám a je samozřejmě
neměnný. 

Výkonná rada byla informo-
vána o dalších akcích, na kterých
se bude odborový svaz účastnit.
Všechny informace jsou vždy na
svazovýchinternetových strán-
kách a na www.stopvlade.cz.

Informace o konání Sněmu
ČMKOS se zaměřila na postoj
svazů ke generální stávce.

První den jednání výkonné rady OSZSP ČR Společné jednání a úvodní slovo Antona Szalaye

Vedení obou partnerských odborových svazů Na jednání vládla dobrá atmosféra
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Výsledek jednání Sněmu byl
zveřejněn v tisku. 

Odborový svaz zvažuje, do
kdy bude jeho účast v projektu
MPSV podpora procesů v sociál-
ních službách únosná. Zástupci
krajů projekt opouštějí z důvodu,
že jejich připomínky nejsou
MPSV akceptované. K jejich vý-
stupu z projektu je ovšem nutný
souhlas odborového svazu jako
jednoho z účastníků, který nebyl
v této době zatím dán. 

Výkonná rada se také zabýva-
la podáním výboru odborové or-
ganizace FN Ostrava k účasti
předsedkyně na oslavě 1. máje
KSČM. Více na stránkách 28 a
29.

Sekce pracovníků hygienické
služby podala výkonné radě ke
schválení nově zvolený výbor
sekce a na vědomí složení pra-
covní skupiny, kterou má sekce
historicky ustavenou. Vedoucí
sekce je Gacka Slavíková, garan-
tem za výkonnou radu je nadále
místopředsedkyně svazu Ivana
Břeňková. 

V odpoledních hodinách zača-
lo společné jednání se sloven-
skými kolegy, výkonným výbo-
rem Slovenského odborového

svazu zdravotnictví a sociálních
služeb.

Předsedkyně českého svazu
Dagmar Žitníková a předseda
slovenského svazu Anton Szalay
předali aktuální informace, za-
měřili se na postavení zaměst-
nanců, postavení odborů a nové
legislativní úpravy. 

Předsedkyně Źitníková se ori-
entovala na problematiku uza-
vřených memorand, včetně me-
moranda k restrukturalizaci lů-
žek. Informovala o všech sekto-
rech, a to o lázeňství, zdravot-
nické záchranné službě, ochraně
veřejného    zdraví. Ve   zprávě
o sociálních službách se zaměři-
la na nízké ohodnocení práce za-
městnanců v sociálních služ-
bách, na problémy s nízkými do-
tacemi pro sociální služby.
Celkově upozornila na zvyšující
se DPH, krácení sociálních
dávek a celkovou špatnou situaci
jak pro zaměstnance, tak pro
obyvatele republiky.

Předseda  Szalay  informoval
o sociálních službách - je velmi
nízký výdělek zaměstnanců, a to
72 % průměrného výdělku proti
průměrnému výdělku v NH.
Slovenští odboráři jednají o na-

výšení platů, a to o 10 %. Kritic-
ký je počet nezaměstnaných a
velké zastoupení mladých mezi
nezaměstnanými. 

Českou stranu zajímalo, jak
jsou plněna očekávání od vítězné
strany SMĚR. Politická strana
SMĚR vzbudila velká očekávání
na zlepšení situace. Řešení ne-
jsou jednoduchá, ani rychlá.
Státní rozpočet nemá volné zdro-
je. 

Ve Slovenské republice mají
sestry schválen zvláštní zákon
pro odměňování. Předseda
Szalay označil tento zákon za ne-
systémový, finančně nekrytý,
čímž způsobuje velké personální
problémy. Sestry jsou propouště-
ny, nebo přeřazovány na méně
kvalifikovanou práci. 

V odměňování se rozevírají
nůžky mezi odměnou sester ve
FN a menších nemocnicích.
Máme-li shrnout vystoupení
předsedy slovenských odborů,
nejhorší je pro obyvatele na
Slovensku být nemocný a chudý.

Průměrná mzda je ve
Slovenské republice 786 Eur,
minimální mzda je 327 Eur. 

Předseda upřímně poděkoval
českému odborovému svazu za

realizaci projektů příhraniční
spolupráce, které jsou na velmi
dobré úrovni. Slovenští kolegové
budou rádi spolupracovat, přede-
vším  na zaměření na sociální
služby.

Strany si poděkovaly za spo-
lupráci, za informace, které si
předávají a využívají pro další
postup, a hlavně za milé kama-
rádské setkání, které pokračova-
lo následující den při prohlídce
lázeňských zařízení.

Velké poděkování patří gene-
rálnímu řediteli Lázní Luhačo-
vice, a.s., MUDr. Eduardovi
Bláhovi, který byl s organizací
společného setkání velmi nápo-
mocen. 

Všichni se těší na další mezi-
národní konference, první bude
pro sekci nemocnic, následovat
bude pro hygienu, dále lázně.
Termíny jsou uváděny na svazo-
vých internetových stránkách a
jsou do organizací zasílány e-
mailovou poštou. Všechny spo-
lečné konference mohou být rea-
lizovány díky finanční podpoře
nadace Friedricha Ebberta. 

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz

Foto Ladislav Kucharský

Účastníci jednání pozorně poslouchali Společné foto pro kampaň za vodu

Prohlídka lázeňských prostor Momentka z exkurze
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Výkonná rada v červnu
První část červnového jednání výkonné rady začala už v pondělí

jedenáctého odpoledne, kdy se členové výkonné rady sešli k mono-
tematickému jednání o správě majetku OSZSP ČR. Na jednání byl
přizván zástupce společnosti, která spravuje finanční majetek sva-
zu, a představil prezentaci ozřejmující mechanismy správy.
Výsledky hospodaření s majetkem jsou na první pohled poměrně
uspokojivé, avšak velkou část zhodnocených peněz pohltily různé
druhy poplatků bank a institucí, které majetek spravují. Na tuto
kritiku reagoval zástupce společnosti nabídkou snížení odměny za
správu majetku, čím na svazu zůstane větší část financí. Vedení OS
i všechny členky a členové výkonné rady tento návrh přijali

Výkonná rada probrala spo-
lupráci s ČMKOS, vyhodnotila
akce uskutečněné platfomou
Stop vládě, jejíž je odborový
svaz členem, a předsedkyně
Dagmar Žitníková informovala
o    připravovaném     materiálu
s názvem „Co chce ČMKOS“.

Problematikou práce se zá-
kladními organizacemi se za-
bývala výkonná rada společně se
zástupcem dozorčí rady, který
přednesl zprávu o jednání dozor-
čí rady.

V informačním „kolečku“ o si-
tuaci v jednotlivých krajích in-
formovali členové výkonné rady
o  situaci  v regionech, zejména
o práci jednotlivých krajských
rad. Jako velký problém se jeví
nedostačující přenos informací a
následná špatná práce s informa-
cí samotnou. Tímto mnohdy
vznikají velké disproporce, které
si členové v základních organi-
zacích vysvětlují různě a ná-
sledně dochází k nepříjemným
nedorozuměním. Z tohoto důvo-

du je potřebné zlepšit práci se
zápisy z krajských rad a zdoko-
nalit přenos informací oběma
směry. Jako velmi pozitivní se
jeví poměrně dobrá práce větši-
ny krajských rad, jejich aktivní
práce na úrovni regionálního so-
ciálního dialogu a práce ve pro-
spěch všech ZO v jednotlivých
krajích. 

Rovněž rezonovaly otázky
týkající se předneseného návrhu
na slučování odborových svazů.
Tato problematika je průběžně
projednávána  v  regionech  a  i
v tomto případě je potřebné po-
skytnout členské základně maxi-
mální možné množství informa-
cí k tomuto zamýšlenému kroku.
Je to velmi citlivé téma a mo-
mentálně je jen ve fázi vzá-
jemného zjišťování podmínek a
tzv. „oťukávání“. Je to velmi
dlouhodobý proces, který je po-
třebné dlouhodobě v organiza-
cích probrat.
Mgr. Ladislav KUCHARSKÝ, 

kucharsky.ladislav@cmkos.cz

Druhý  den  jednání   byl   již
v tradičním duchu a členové na
úvod  zkontrolovali  plnění úloh
z minulých jednání. Výkonná ra-
da p rojednala  problematiku
vnitřního života svazu, včetně
práce s členskou základnou,
tvorbu nových benefitů, finaliza-
ci programu evidence členské
základny a dalších vnitrosvazo-
vých záležitostí.  

Program evidence členské zá-
kladny v této chvíli poskytuje in-
formace o tom, která ZO poslala,
či neposlala „hlášenku“ a kde se
deklarovaná suma z hlášenky

neshoduje s uskutečněnou plat-
bou. Všem regionálním pracov-
níkům byl umožněn tzv. vzdále-
ný přístup za účelem možnosti
nahlížení do programu přímo na
kontrolních dnech ve jednotli-
vých základních organizacích. 

Po těchto informacích násle-
dovala rozsáhlá debata o stavu
českého zdravotnictví, včetně
lázeňství, která měla za následek
to, že se členové výzvy usnesli
na podání výzvy MUDr. Leošovi
Hegerovi k odstoupení z postu
ministra zdravotnictví ČR (viz
strana 1).

Členové sekce ZZS se setkali s kolegy záchranáři z Velké Británie
Sekce zdravotnických záchranných

služeb navázala kontakt s kolegy
záchranáři z Velké Británie z regionu
West Midlands, jehož centrem je
Birmingham. Britští kolegové jsou or-
ganizováni v Odborovém svazu UNI-
SON, takže se probírala témata pra-
covní i odborářská.

Počátkem roku Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR pro-
střednictvím Terezie Písařové odpově-
děl Davidu Page na dopis zajímající se
o spolupráci a výměnu informací mezi
záchranáři na bázi odborových skuteč-
ností. 

Ve středu 2. května jsme se všichni
sešli v sídle Zdravotnické záchranné
služby Hlavního města Prahy, aby-
chom seznámili kolegy i s fungováním
ZZS jak v Praze, tak v České republi-
ce. Alan Ryba s kolegy představil pre-
zentaci pražské záchranky spolu s ak-
tuálními daty a představil současné
trendy metropolitní záchranky.
Schůzku krátce navštívil i její ředitel
MUDr. Zdeněk Schwarz. Kolegové se
velmi živě zajímali o celý systém, kte-
rý je velmi podobný jejich modelu,
způsobu řízení i financování organiza-
ce. 

Následovaly prohlídky dispečinku,
výjezdového stanoviště a zejména mo-
bilní techniky. Britské kolegy zaujala
technika, a to jak běžně nasazovaných
vozů v systému RV, tak vozů pro mi-

mořádné události či dálkové převozy.
Ocenili mnohá řešení a zajímali se také,
zda-li tak dobře jako technice se daří
věnovat péči i personálu. Situace jejich
regionu je podobná té naší. Peníze
scházejí neustále, technika i zázemí vy-
chází z místních možností a pokrok by
mohl kráčet rychlejšími kroky. 

V odpolední části došlo na odbo-
rářská témata. Podobně jako my jsou
oceňováni tabulkovým platem s růstem
v čase spolu s délkou praxe. V sou-
časné době panuje sociální smír, ale
nebylo tomu tak vždy. Postavení odbo-
rů v Británii se vyvíjí. Dříve, zejména
po 80. letech, byly odbory vnímány
dosti negativisticky, což souviselo s po-

litikou pravicových vlád. Zhoršení ži-
votních podmínek zaměstnanců vedlo
k sociálnímu napětí a také projevům
nespokojenosti.

Došlo dokonce až na stávku zaměst-
nanců záchranek, což je pro nás za-
jímavá informace, neboť doposud pa-
nuje názor, že záchranka stávkovat ne-
může. Zde bylo možno čerpat mnoho
informací o naprosto nejkrajnějším ře-
šení sociálního konfliktu. Vyměnili
jsme si také informace o vzdělávání,
případných benefitech a činnostech od-
borů. 

I přes odlišný jazyk máme stejné
problémy a řešíme je podobným způ-
sobem. Veřejné služby, kam záchranka

také patří, jsou vnímány na obou stra-
nách  jako  potřebné,  pokud možno
vždy a za všech podmínek okamžitě
dostupné, avšak nejlépe co nejlevnější
nebo úplně zdarma.

Tento protimluv vede jednak k ma-
ximální efektivitě provozované služby,
ale také vytváří tlak na odměňování
zaměstnanců.  Že  je  Evropa jednot-
nější, než se nám mnohdy může zdát,
se projevuje ve stejných problémech
zaměstnanců jak tradičních zemí
Evropského společenství, tak těch po-
zději přistoupivších. Tyto schůzky a
výměna informací jsou užitečné pro
obě strany, neboť se můžeme poučit ze
starých chyb a neopakovat je a na
druhé straně můžeme nabídnout řešení
nová a netradiční.

Vedení sekce děkuje vedení odbo-
rového svazu za možnost výměny in-
formací se zahraničními kolegy, děku-
jeme také vedení ZZSHMP, zejména
panu řediteli MUDr. Schwarzovi a
Alanu Rybovi za umožnění návštěvy, a
těšíme se na příští podobné setkání.

Vít PŘIBYLÍK, 
člen výkonné rady
a řídící sekce ZZS

vr.pribylik@zdravotnickeodbory.cz
Další fotografie najdete u této zprávy
na webu odborového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/2-5-
2012-sekce-zzs-s-kolegy-z-velke-brita-
nie.aspx 



Zdeňka Písková, tel.: 267 204 324, mobil 736 504 753, e-mail: piskova.zdenka@cmkos.cz
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Krajské konference OSZSP R - rok 2012 - termíny a místa konání 
M sto, kraj  Termín  Místo - adresa              ( www.mapy.cz) 
 Praha Úterý 18. zá í 2012 S.O.M. D m odborových svaz  Praha 
 Praha hl.m.  jednání od 9,30 -14,00 hod. Nám. W, Churchilla 2 , Praha 3 
  (od 9,00 hod. prezence) Velká zasedací místnost 
 Praha tvrtek 20. zá í 2012 Hotel Olšanka s.r.o. 
 St edo eský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Táboritská 23/1000, Praha 3 
  (od 9,00 hod. prezence) P ednáškový sál 
 Brno Úterý 25. zá í 2012 Hotel Slavia s.r.o. 
Jihomoravský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Solni ní 15/17, Brno 
  (od 9,00 hod. prezence) Salonek Slav na 
 Pardubice Úterý 2. íjna 2012 Interhotel Labe 
 Pardubický kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Masarykovou nám. 2633, Pardubice 
  (od 9,00 hod. prezence) Pardubický salonek 
 Hradec Králové St eda 3. íjna 2012 Hotel Nové Adalbertinum 
 Královéhradecký kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Velké nám stí 32, Hradec Králové 
  (od 9,00 hod. prezence) Malý sál 
 Plze  St eda 10. íjna 2012 M š anská beseda 
 Plze ský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Kopeckého sady 13, Plze  
  (od 9,00 hod. prezence) Tane ní sál (3.NP) 
 Olomouc Úterý 16. íjna 2012  Slovanský d m 
 Olomoucký kraj jednání od 9,30 -14,00 hod.  Hynaisova 11, Olomouc  
  (od 9,00 hod. prezence)  Sál   (vchod od zimního stadionu) 
 Ostrava St eda 17. íjna 2012 D m kultury Akord Ostrava 
 Moravskoslezský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Nám stí SNP 1, Ostrava 
  (od 9,00 hod. prezence) Hudební salonek 
 Zlín tvrtek 18. íjna 2012 Interhotel Moskva 
 Zlínský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Nám stí Práce 2512, Zlín 
  (od 9,00 hod. prezence) Salonek .308 (3. patro) 
 Jihlava Pond lí 22. íjna 2012 Hotel Gustav Mahler 
 Vyso ina kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. K ížová 4, Jihlava 
  (od 9,00 hod. prezence) Konferen ní sál 
 Karlovy Vary Úterý 23. íjna 2012 Spa Hotel Thermal 
 Karlovarský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. I.P.Pavlova 11, Karlovy Vary 
  (od 9,00 hod. prezence) ervený salonek 
 Liberec St eda 24. íjna 2012 Krajská nemocnice Liberec 
 Liberecký kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Husova 10, Liberec 
  (od 9,00 hod. prezence) Kaple 
 Ústí nad Labem tvrtek 25. íjna 2012 KZ a.s.,  Masarykova nemocnice 
 Ústecký kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. Sociální pé e 7, Ústí nad Labem 
  (od 9,00 hod. prezence) Malá jídelna SP 
 eské Bud jovice Úterý 30. íjna 2012 Nemocnice eské Bud jovice 
 Jiho eský kraj jednání od 9,30 -14,00 hod. B. N mcové 585/54, , Bud jovice 
  (od 9,00 hod. prezence) Místn. .24 (budova T6, 1. p.)Vzd l. centrum
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Bezpečná sanitka opět přijela do Prahy

Konferenci zahájila předsed-
kyně OS Bc. Dagmar Žitníková,
která si ve svém už tak napl-
něném programu našla prostor,
aby mezi nás přišla a zúčastnila
se i jako posluchač. V úvodním
slovu nastínila nelehká jednání
na vládě a ministerstvech, která
však začínají, spolu s demon-
stracemi,  přinášet  první ovoce
v podobě lehkého zmírňování
původních vládních reforem. 

Poté  již  dostal  slovo  první
z přednášejících Ing. Vít Jedlička
z  firmy  HCT,  která  provozuje
v ČR několik autodromů, včetně
Mosteckého a Vysokomýtského,
kde pořádají pro zájemce škole-
ní a praktické ukázky bezpečné
jízdy. Jejími klienty je mnoho
společností, které disponují vo-
zovými parky. Před několika le-
ty firma HCT pro ZZS HMP
uspořádala edukační program,
jenž   obohatil    řidiče   sanitek
o nové poznatky o defenzivní
jízdě. Přes finanční náročnost se
vynaložené prostředky několi-
kanásobně vrátily v podobě
prudkého poklesu nehodovosti
pražských sanitek. Ten, kdo se
zúčastnil minulé konference,
věděl, že Ing. Jedlička nezklame
ani tentokrát. Všichni dostali
možnost se opět něco nového
dozvědět o bezpečné jízdě pod
majáky i bez nich. 

Po tomto úžasném příspěvku
přišla na řadu doc. MUDr.

V úterý 15. května se v sále Přítomnost Domu odborových sva-
zů v Praze uskutečnila tradiční konference, nejen pro záchranáře,
Bezpečná sanitka. I přes slunečné počasí venku byla účast z řad
odborářů bohatá. Možná i proto, že avizovaný program sliboval
jedinečný zážitek a prohloubení odborných znalostí. Zvučná jmé-
na z oborů resuscitace, právní problematiky a školitelů bezpečné
jízdy toho byla zárukou.

Jarmila Drábková. Omlouvám
se, že zde nevyjmenovávám
všechny tituly, které tato úžasná
dáma získala, jistě bych na něja-
ký stejně zapomněl. Její prezen-
tace z historie a současnosti
vývoje  resuscitace byla poučná
i  zábavná  zároveň.  Jak  už  to
u projevů doc. Drábkové bývá
zvykem, všichni posluchači v sá-
le se zaujetím poslouchali až do
konce.

Po krátké přestávce na kávu
dostal slovo JUDr. Jan Mach,
právník České lékařské komory.
Jeho  příspěvek  byl sice kratší,
o to delší a bouřlivější byla dis-
kuze k různým problémům, se
kterými se záchranáři běžně set-

kávají na svých výjezdech.
JUDr. Mach srozumitelně a ne-
únavně odpovídal na otázky
přítomných. Je vidět, že právní
záležitosti jsou v podmínkách
záchranné služby neméně pro-
blematické jako v lůžkových za-
řízeních. Záchranáři jsou často
konfrontováni s opilými či agre-
sivními zraněnými, přičemž je-
jich kompetence  nejsou dosta-
tečně právně ošetřeny. O nega-
tivních reversech v podmínkách
posádek RZP nemluvě. Právní
vakuum spolu s častými změna-
mi zdravotnické legislativy ot-
vírají prostor pro mnoho problé-
mů zaměstnanců. JUDr. Mach
ukázal možnou cestu i východis-
ka z problematických situací a
nabídl možnost spolupráce. 

Další přednášející navázal
opět odborným tématem. MUDr.
Milan Brázdil z olomoucké
záchranky zaujal publikum dvě-
ma zajímavými kazuistikami.
Příklady z praxe jsou vždy zpes-

třením programu a ani tentokrát
tomu nebylo jinak. 

Závěrečnou tečkou konferen-
ce bylo asi půlhodinové video
pardubických kolegů. Poučnou
formou, která nepostrádá notnou
dávku humoru (místy i černého),
zpracovali problematiku jízdy
sanitních vozidel v silničním
provozu. Tento amatérský film
posloužil zároveň jako instruk-
tážní video pro nové řidiče par-
dubické záchranky.

Poté už zbývalo jen závěrečné
slovo, poděkování přednášejícím
a letošní ročník Bezpečné sanit-
ky byl bohužel za námi. Co se
týče úrovně přednášejících, byla
laťka nastavena hodně vysoko a
organizátoři už teď začínají pře-
mýšlet, jak tuto kvalitu nesnížit.
Všichni se ale těší a srdečně
zvou odboráře na příští ročník
konference.

Martin VOSTAL,
m.vostal@tiscali.cz

Foto autor



nosti  péče. Stále  dokola  jsme  slyšeli
o maximálních limitech a zbytečném
strašení z našich řad a stejně tak my
jsme stále dokola oponovali zkušenost-
mi s pojišťovnami a obavou, že maxi-
mum se stane standardem. Tuhle živel-
nou konfrontaci s realitou pan ministr
prohrál na celé čáře. A myslím, že si to-
ho byl velmi dobře vědom... Zúčastnění
byli neústupní, slibům neuvěřili a vytr-
vale požadovali jednání nad konkrét-
ními parametry vyhlášky se zástupci
všech nespokojených sdružení a její
přepracování. Nakonec Leoš Heger
slíbil, že hned druhý den sdělí termín
schůzky a prostuduje námi předložený
vlastní návrh vyhlášky.

Tak asi to jediné pozitivní nakonec.
Slib výjimečně dodržel a hned následně
byl sdělen termín jednání začátkem
května. Dnes, už po tomto jednání, mů-
žeme konstatovat jediné: bude zpraco-
vána další verze vyhlášky a mělo by do-
jít k jakýmsi kompromisním časovým
limitům. Rozhodně nemáme vyhráno,
ale posun nastal. Stálo za to přijít, ozvat
se a vytrvat... Dnes už asi po dobrém
nepůjde bohužel vůbec nic. Budeme se
muset naučit využívat všech nátlako-
vých prostředků, ať už jako občané ne-
bo jako odboráři. Jinou možnost ne-
máme. Takže na viděnou příště!
Iva ŘEZNÍČKOVÁ, řídící sekce ne-
mocnic a přímá účastnice happeningu

vr.reznickova@zdravotnickeodbory
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V úterý 27. března protestovali před
Ministerstvem zdravotnictví formou
happeningu zdravotníci, pacienti a zdra-
votně postižení, kteří nesouhlasí s finál-
ní podobou návrhu vyhlášky o místní a
časové dostupnosti zdravotní péče.
Připomínky podané v rámci vnitřního a
vnějšího připomínkového řízení byly
akceptovány jen v minimálním rozsahu.
Státem, respektive pojišťovnami, garan-
tovaná  vzdálenost  do  nemocnic, ale i
k praktickému lékaři nebo specialistovi,
má být nepřiměřeně velká.

Uklidňujícím tvrzením ministra
Leoše Hegera, že jde o pouhé maximál-
ní hraniční limity a síť bude ve skuteč-
nosti  mnohem hustší, po zkušenostech
s pojišťovnami věří málokdo. Určitě ne-
dojde k takto rozsáhlé redukci zdravot-
nických zařízení a ambulancí okamžitě,
ale dá se očekávat, že kvůli nedostatku
financí budou velmi reálné brzké snahy
zdravotních pojišťoven v příštích letech
poskytovat pouze to, co jim nařizuje
zákon (v tomto případě vyhláška).

Na závěr zmiňované akce byl zástup-
cům ministerstva zdravotnictví předán
dopis s připomínkami a výzvou k jed-
nání o konkrétní podobě vyhlášky. Po
měsíci čekání a dalších e-mailových
výzvách se ale neozval nikdo. Ministra
zdravotnictví nejspíš názory pacientů
vůbec nezajímají... Pouze v médiích
jsme se mohli dočíst, že vznikne jakási
další nová verze, ale kdy a kdo se na ní
bude podílet, se neví. Ostatně ani Česká
lékařská komora neměla šanci své při-
pomínky uplatnit.

Netrpělivost, rychle ubíhající čas a
především obavy o budoucí zajištění
dostupné péče donutily výše jmenované
k radikálnějšímu prosazení požadavků.
Svaz pacientů, Odborový svaz zdravot-
nictví a sociální péče ČR a Národní ra-
da osob se zdravotním postižením se
odhodlaly k dosud nezvyklé akci – oku-
paci ministerstva zdravotnictví.
Podpořit akci přišli také z ProAltu.
Základním požadavkem bylo buď

přímo na místě projednat s ministrem
podobu nové vyhlášky nebo získat ter-
mín jednání v co nejbližší době.

Akce pod názvem „Pane ministře,
mluvte s námi!“ byla avizována několik
dní dopředu i v médiích. Dokonce sho-
dou okolností bylo tento den zrušeno
jednání parlamentu a pan ministr Heger
měl volný čas. Přesto se odmítl s asi 50
přítomnými setkat. Postižení a těžce ne-
mocní lidé mu nestáli ani za pár minut
času. Hned při zahájení akce sdělil tis-
kový mluvčí médiím stanovisko minis-
terstva . Bylo asi v tomto duchu: „ ná-
tlakové akce neuznávám, s lidmi co se
chtějí jen zviditelnit se scházet nebu-
du...“. Účastníci protestu se přesto ne-
vzdali. Obsadili vestibul budovy, rozvi-
nuli transparenty, hovořili mezi sebou a
také s přítomnými novináři o svých po-
žadavcích a hrozbách připravované vy-
hlášky, k dispozici bylo občerstvení a
hudební doprovod. Vytrvale se několik
hodin skandováním dožadovali přítom-
nosti ministra zdravotnictví. Neúspěšně.
Přesto více než polovina účastníků byla
rozhodnuta vytrvat až do večerních ho-
din a absolvovat vyvedení z budovy za
asistence policie a médií. Teprve odhod-
lanost přítomných a zprávy v médicích,
že lidé na vozíčku a o berlích mají být
násilně vyvedeni z budovy, přesvědčila
pravděpodobně ministra Hegera mezi
protestující dorazit.

Asi tady nedokážu popsat nepřátel-
ské chování Leoše Hegera, aroganci a
demagogii, kterou v téměř hodinové di-
voké diskusi ukázal. Každý pacient by
tohle měl slyšet na vlastní uši. Chápu,
byl nejspíš donucen přijít a popřít svá
odpolední zásadová slova, přesto se do-
mnívám, že ve své funkci by měl být ja-
ko politik schopen tyto situace zvlád-
nout. 

To, že svůj příchod doprovodil téměř
okamžitě nepravdivými útoky na před-
sedu Národní rady zdravotně postiže-
ných p. Krásu a později také na naši
předsedkyni Dášu Žitníkovou, bylo

Ve středu 25. 4. 2012 se na Ministerstvu
zdravotnictví konal happening Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,
Národní rady osob se zdravotním postižením a
Svazu pacientů ČR. V 15 hodin se v budově
ministerstva sešlo okolo 50 zástupců výše
zmíněných  institucí,  kteří vyžadovali setkání
s ministrem Leošem Hegerem kvůli připravo-
vanému nařízení vlády o časové a místní do-
stupnosti zdravotní péče. 

Všichni účastníci se usadili ve vestibulu mi-
nisterstva a čas čekání na ministra si krátili
zpěvem, popíjením kávy a degustací vlastnoru-
čně vyrobených domácích produktů (bábovka,
závin, koláčky). Nálada čekajících byla výbor-
ná a nakonec se dočkali. V 18, 30 se dostavil
ministr zdravotnictví Leoš Heger a snažil se

přítomným vysvětlit, jak to myslí se svými re-
formami.

Podrobný popis akce najdete v článku jedné
z čekatelek – členky výkonné rady odborového
svazu Ivy Řezníčkové. A výsledek? Na násle-
dujícím jednání, jehož se zúčastnili zástupci in-
stitucí, které happening pořádaly, ministr slíbil
nařízení vlády upravit. Kvůli nové variantě na-
řízení vlády o časové a místní dostupnosti
zdravotní péče se ministr s odbory sejde 31.
května. 

Na  celé  akci  je  velmi smutné, že se nedá
s ministrem standardně komunikovat. Kvůli
úpravám nařízení vlády zmíněné instituce po-
řádaly  několik akcí a opakovaně se jich spolu
s odboráři účastnili také pacienti a lidé se zdra-
votním postižením, tedy ti nejbezmocnější. 

Výsledek se ovšem dostavil! 
Po první demonstraci se nejdelší doba do-

stupnosti zdravotní péče zkrátila o 60 minut a
změnila se doba čekání pacientů na onkologic-
kou péči! 

Po dalším protestu, který se konal 27. 3.
2012, se změnila časová dostupnost pro dětská
oddělení ze 75 na 40 minut. 

Po třetím veřejném protestu ministerstvo
zvažuje úpravu časové dostupnosti základních
oborů na 30 minut. 

Vedení Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče ČR děkuje všem svým členům,
kteří happening, akci za záchranu dostupnosti
zdravotní péče a proti rušení nemocnic, podpo-
řili.  
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,  zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Happening na Ministerstvu zdravotnictví vyústil v debatu
s ministrem Hegerem o dostupnosti péče

Pane ministře, mluvte s námi!

ubohé... Odvolávání se na jednání tripa-
rity bylo nevhodné už jen proto, že ani
pacienti ani postižení nejsou její sou-
částí. Tady se jednalo o naprosto jinou
platformu.

Navíc nedokázal akceptovat ani
konkrétní připomínky z praxe a problé-
my přítomných (často velmi těžce ne-
mocných nebo postižených) pacientů a
do očí jim lhal... Divadlo jen pro silné
nátury, jinak se mé vnitřní pocity nazvat
nedají.

Také se potvrdilo, že nemá absolutně
žádné ponětí o sociálním systému ČR a
bez skurpulí tvrdí lidem, kteří nemají na
drahé léky, že si mají požádat o dávky.
Co na tom, že takové dávky v naší zemi
neexistují? Léky se neustále zdražují,
sociální limity za hospitalizace nemáme
jako jedna z mála zemí žádné a teď se
nám ještě mají postupně zlikvidovat ne-
mocnice a ambulance. 

Dotyčné pacientce, která se rozhodu-
je mezi tím zaplatit nájem nebo si kou-
pit léky poradil, ať si jde za ministrem
Drábkem. Asi stejný nesmysl jako když
v nedávné TV diskusi sdělil národu, že
když bude nemocnice nebo praktický
lékař daleko a nemáme auto, můžeme si
zavolat sanitku. Máme opravdu tak
hloupého ministra? Nebo jen profesio-
nálního demagoga?

V diskusi došlo samozřejmě také na
to hlavní proč jsme přišli, připravova-
nou vyhlášku o místní a časové dostup-



Všichni přišli dát najevo svůj
nesouhlas s asociálními reforma-
mi, které vláda chystá. Přišli, aby
vládě již poněkolikáté v posled-
ních měsících sdělili, že si přejí je-
jí demisi a předčasné volby. To
dokládaly  jak transparenty, které
s sebou demonstrující přinesli, tak
i hesla, která skandovali, napří-
klad „Demise, demise“, „Lžou a
kradou, pryč s tou vládou“.

Před Úřadem vlády to zopako-
vala i moderátorka akce a místo-
předsedkyně Českomoravské
konfederace odborových svazů
Radka Sokolová. „Přišli jsme

sem dnes se vzkazem od sto dva-
ceti tisíc účastníků demonstrace
21. dubna na Václavském námě-
stí: předsedo vlády Petře Nečasi,
ministře Kalousku, ministře
Drábku a všichni další, nechce-
me vaše reformy! Nechceme vaši
vládu! Chceme nové volby!“

Z korupce se stala vládní
politika

Jan Májíček, mluvčí platfor-
my Stop vládě, která sdružuje 75
odborových svazů a občanských
iniciativ, uvedl, že budova Úřadu
vlády se stala symbolem útlaku a
arogance moci. „Škrtat máme

kvůli tomu, abychom se zavděčili
finančním trhům. Nikdo sice neví,
kdo jsou, kdo je reprezentuje, kdo
je  zvolil.  V  každém  případě  se
z nich stala mocnost, které se ma-
jí podřídit všechny státy a plnit je-
jich přání. Ale co je moc, to je
moc. Tuto zprávu poslali do světa
Řekové. Ti se rozhodli, že už nebu-
dou poslouchat finanční speku-
lanty a jejich politické reprezen-
tanty. A nepřestalo vycházet slun-
ce, nestalo se nic. Řekové nám
ukázali, že to jde jinak,“ zdůraz-
nil. Dodal, že Nečasova vláda tvr-
dí, že chce zatočit s korupcí, ale

Garantem prvního dne, tedy
pondělí 14. května, byl
Odborový svaz zdravotnictví a
sociální péče ČR. Od oběda až
do pozdního večera zde s obča-
ny diskutovala předsedkyně
Dagmar Žitníková, podle časo-
vých možností i místopředseda
Ladislav Kucharský a místo-
předsedkyně Ivana Břeňková.
Návštěvníkům stanu se věnova-
ly také zaměstnankyně svazu
Blanka Kučírková, členka
výkonné rady Jaroslava
Carrasco a člen krajské rady
Prahy Pavel Kubeš. Občané mě-
li možnost diskutovat i s předse-
dou LOK-SČL Martinem
Engelem. K dispozici byly pla-
kátky informující o práci svazu,
svazový časopis a drobné propa-
gační předměty. Podpisy za od-
stoupení vlády přibývaly tak
rychle, že již po dvou hodinách
jich bylo několik set a bylo třeba
rychle hledat kopírovací cent-
rum, kde by bylo mnohé namno-
žit další prázdné archy. 

Přicházeli lidé všech věko-
vých kategorií. Mladí se jen po-
dívali, kývli a zeptali se: „Kde to
mám podepsat?“ Mnozí se
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svěřovali se svými starostmi,
často doslova existenčními.
Nechyběli ani jedinci, kteří po-
žadavek na odstoupení vlády
kritizovali. S nimi se však ihned

ním Václav Krása a předseda
Svazu pacientů Luboš Olejár.
Předsedkyně OS spolu se zá-
stupci zdravotně postižených a
pacientů seznamovala přítomné
s úskalími připravované zdra-
votnické reformy. Žitníková ho-
vořila o nových záměrech mi-
nisterstva v oblasti zdravotních
pojišťoven a hrazené péče,
Krása se vrátil k časové a místní
dostupnosti zdravotní péče a
Olejár upozornil na tíživé život-
ní situace seniorů a nemocných
a zmínil se také o zdražování lé-
ků. Po ukončení vystoupení

všech aktérů se opět rozproudila
diskuze mezi procházejícími
občany. 

„Noční směnu“ ve stanu sta-
tečně držel svazový inspektor
BOZP Zbyněk Moravec. 

Úterý 15. května patřilo škol-
ství, spolu s Českomoravským
odborovým svazem pracovníků

další shromáždění pustili do
vášnivé diskuse, která se i přes
někdy velmi vyhrocené postoje
pokaždé udržela ve slušných
mezích.

Veřejné debaty v 18 hodin se
spolu s Dagmar Žitníkovou
zúčastnili i předseda Národní ra-
dy osob se zdravotním postiže-

Permanentní petiční a informační stan platformy Stop vládě
stál ve dnech od 14. do 18. května 2012 v Praze na Smíchově, na
velmi frekventovaném místě stanice metra Anděl. Občané zde
mohli podepsat petici za odstoupení vlády a petici za přiznávání
majetku politiků. Stan byl otevřený 24 hodin denně, k získání zde
byly i nejrůznější materiály a informace o dopadech vládou při-
pravovaných reforem na občany, o činnosti a požadavcích odbo-
rů a občanských iniciativ z platformy Stop vládě, která sdružuje
75 občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů. Vrcholem
každého dne byly od 18 hodin veřejné debaty.

školství občany o problémech
tohoto resortu informovali také
zástupci studentské iniciativy Za
svobodné vysoké školy.

Hlavním tématem středy 16.
května byla penzijní reforma, ve
veřejné debatě vystoupili eko-
nom Jiří Šteg z iniciativy ProAlt
a vedoucí právního oddělení
Českomoravské konfederace
odborových svazů Vít Samek.
Ten vysvětlil, že důchodová re-
forma  udělá do státní kasy díru
v objemu 20 až 50 miliard korun
po dobu 30 let. Její podstatu vy-
světlil na příkladu: aby člověk,
který dnes vydělává 15 až 20 ti-
síc, dostával důchod 10 tisíc,
musel by si naspořit 2,5 milionu
korun.

Čtvrteční stan 17. května za-
štítily Sdružení nájemníků a
Národní rada osob se zdravot-
ním postižením. Obě sdružení
připravila celodenní zdravotně-
sociální poradu, která byla ve-
řejnosti k dispozici od 10 do 15
hodin.

Závěrečná páteční debata se
věnovala daňové reformě a sou-
visejícím ekonomickým otáz-
kám, zúčastnili se jí ekonomka
Ilona Švihlíková z Alternativy
zdola a makroekonomický ex-
pert ČMKOS Jaroslav Unger-
man.

PhDr. Marie KLÍROVÁ, 
klirova.marie@cmkos.cz

Foto autorka
Další fotografie najdete u této zprávy
na webu odborového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/14-az-
18-5-2012-permanentni-stan.aspx

Protestní pochod Stop vládě
Protestní pochod odborů a občanských iniciativ organizovaný platformou Stop vládě začal v úterý 22.

května 2012 po poledni v Praze na Žižkově krátce po dvanácté a směřoval odtud přes magistálu k Úřa-
du vlády. Tam dorazil ve čtrnáct hodin. Následovaly krátké proslovy zástupců organizátorů akce a před
patnáctou hodinou akce skončila. Odbory očekávaly účast asi dvou tisíc zástupců odborových svazů a
občanských iniciativ. Ve skutečnosti rozpálenou Prahou v úmorném vedru a dusnu prošly čtyři tisíce lidí.

sama z korupce udělala vládní
politiku. „Co jiného je důchodo-
vá reforma, která má státní pro-
středky převést do soukromých
fondů. Vidíme kupčení s pacienty,
s nezaměstnanými a studenty ve
všech vládních reformách. Vláda
na jedné straně zhoršuje životní
úroveň většiny lidí a na druhé
straně dává neomezenou moc
exekutorům a jejich agenturám...
Svět obyčejných lidí, kteří chodí
do práce, mají své rodiny a chtějí
důstojný a spravedlivý život – to
je náš cíl. Jedině tím, že budeme
vytrvalí, pošleme všechny
Kalousky a Nečasy tam, kam pa-
tří.“

Existuje návrh na zrušení
50 nemocnic

Předsedkyně Odborového
svazu zdravotnictví a sociální
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péče ČR Dagmar Žitníková se
na úvod svého vystoupení zepta-
la: „Víte, proč tu jsme? Co chce-
me?“ Odpovědí jí bylo mohutné
skandování: Demisi! Demisi!
„Proč chceme demisi? Protože
současná vláda porušuje naše zá-
kladní lidská a ústavní práva.
Ministr Heger se tváří, že chce ve
zdravotnictví pro občany jen to
nejlepší. Minulý týden dokonce
řekl, že nechce zdravotnictví ani
privatizovat, ani ukrást. Ale jeho
kolegové měli jiný názor. Pan ba-
kalář Šnajdr řekl, že on proti pri-
vatizaci není, že ji vítá. Ke druhé
části se bohužel nevyjádřil, o tom
si můžeme myslet každý své.
Zdraví už nebude veřejným stat-
kem, ale má se stát něčím, s čím
se dá obchodovat, něčím, co se
má zaplatit. Ministerstvo zdravot-
nictví plánuje rozsáhlé změny.
Zdravotní pojišťovny mají rozho-
dovat, komu zaplatí péči, jakou
zaplatí péči a kolik zůstane v Čes-
ké republice nemocnic. Na zákla-
dě jejich návrhů se může 50 ne-
mocnic v České republice zrušit.
Ministr Heger chce ekonomicky
ohodnotit rok vašeho života. Pak
vám vaše pojišťovna řekne, jestli
se jí vůbec vyplatí vás léčit, jestli
vůbec dostanete nějakou péči, či
nikoliv. To v takto ekonomicky su-
rové podobě neexistuje nikde na
světě,“ upozornila Žitníková.
„Všude slyšíte, že se můžete při-
pojistit, ale nikdo neříká, že ty pe-
níze nepůjdou nemocnicím, ale
zdravotní pojišťovně, která roz-
hodne, jestli něco vyplatí.
Reforma zdravotnictví je kšeft se
zdravím a hazard nejvyššího
stupně. To, že není nereálnou, je
dnes vidět z jiné reformy. Většina
mladých rodin, důchodců a dal-
ších dnes na své kůži poznává do-
pady sociální reformy, kterou při-
pravilo Ministerstvo práce a soci-
álních věcí. Sociální reforma žene
lidi do bídy – to nejsou moje slo-
va, ale slova ombudsmana České
republiky!“

Školství má přijít o další
miliardy

Dominik Forman z iniciati-
vy Za svobodné vysoké školy
připomněl, že před nedávnem
protestovali studenti proti zcest-
né školské reformě. Vláda se za-
lekla a začala hledat cesty, jak ji-
ným způsobem prosadit totéž.
Školné bylo přejmenováno na
zápisné, které má zatížit kapsu
všem studujícím bez rozdílu.
„Vytvoří  bariéru  pro  studenty
z ekonomicky slabších rodin,
kteří jsou již dnes, aby se uživili,
nuceni pracovat, a jejich studi-
um tím trpí. S novým ministrem
se změnila jen forma, avšak ob-
sah zůstává stejný. Škrty se ale

týkají celého resortu, který je již
dnes  výrazně  podfinancován a
v  příštích  letech  má přicházet
o další miliardy. Chceme, aby se
naše školství dál propadalo až
na konec evropského žebříčku?
Opravdu musíme být až na po-
sledním místě? A jak mají být
škrty realizovány? Další, tento-
krát drastické snížení platů, to je
jedna varianta, druhou je masiv-
ní propouštění. Na tuto Sophiinu
volbu nepřistoupíme! Tato vláda
žene celý systém vzdělávání do
katastrofy nevídaných rozměrů.
Jedině my, občané této země,
můžeme zabránit této tendenci.
Společně to dokážeme!“

Vláda destruuje systém
pomoci občanům

Zdeněk Oberreiter, předse-
da Odborového svazu hasičů,
zdůraznil, že hasiči patří ke sku-

vládou neodpovědnosti za životy
občanů ohrožených při požárech
a dalších mimořádných událos-
tech. Stává se vládou nezod-
povědnosti za zdraví a životy
těch, kteří mají pomoc v co nej-
kratším čase a co nejúčinněji
občanům poskytnout. Takovou
vládu si nejen hasiči, ale celý
národ nezaslouží!“ 

Policistů ubývá,
trestná činnost neklesá

Milan Štěpánek, předseda
Nezávislého odborového svazu
Policie České republiky po-
psal, že vláda snižuje už tři roky
platy a počty policistů, přitom
trestná činnost neklesá. Doplatí
na to občané. „To stejně jako vy
nechceme,  a  proto  jsme tu teď
s vámi a budeme s vámi vždycky.
A ti muži a ženy v uniformách,
co stojí teď okolo, sice stojí na

to je pravda. Ale musí to být také
proces, ve kterém jsme schopni
si vzájemně naslouchat, zvažo-
vat svá hlediska, své potřeby a
dávat prostor všemožným hodno-
tám, nejenom ekonomickému zis-
ku a podobně. Tomuto pojetí poli-
tiky se současná vláda totálně
zpronevěřila,  tím,  jak  se  chová
k nám, kdo jsme na ulici, tím, jak
se chová ve Sněmovně. Je pozo-
ruhodné, že tuto roli společenské-
ho aktéra, který je schopen na-
slouchat různým stranám a hájit
rozličné zájmy, nejenom své dílčí,
omezené zájmy, jsou dnes odbory.
Odbory, které vznikly jako sdru-
žení lidí, kteří hájí svá zaměstna-
necká práva, což je úplně v po-
řádku. Ale dnes se odbory staly
něčím víc. Nehájí jen zaměstnan-
ce, hájí i nezaměstnané, hájí dů-
chodce, hájí nemocné, hájí stu-
denty. A to je obrovská věc, kterou
české odbory v tuto chvíli dokáza-
ly, a za to jim strašně děkuju.
Takže díky, odbory! Protest má
smysl a nakonec dospějeme i k to-
mu cíli!“
Ne občané, vláda je finančně

negramotná
Jaroslav Zavadil, předseda

ČMKOS, připoměl, že se říká,
že česká společnost trpí finanční
negramotností – půjčky a tak
dále. „Ale jestli někdo je finan-
čně negramotný, tak je to tato
vláda. Jak si mám jinak vysvět-
lit, že zatímco v Polsku roste
HDP, zatímco v Německu roste
HDP, v Rakousku roste HDP, tak
u nás klesá, jen ‚díky‘ tomu, že
tato vláda nic jiného nedělá, než
tupě a tupě škrtá. Teď se najed-
nou objevují názory i pravico-
vých ekonomů, že tupými škrty
se k prosperitě neproškrtáme.
Kde byli, když my jsme před dvě-
ma lety říkali, že jsou potřeba
prorůstová opatření, aby ekono-
mika  rostla  a  abychom nebyli
v takovém srabu, v jakém jsme?
Proto si tato vláda nemůže za-
sloužit důvěru, proto správně
říkáme, že je potřeba, aby vláda
podala demisi, skončila s tím, co
dělá a kam vede Českou republi-
ku. Ano, nemusíme všechno vy-
hrát, ale musíme pokračovat
dál, aby si vláda byla vědoma,
že není možné dál rozkrádat a
okrádat republiku a občany to-
hoto státu. Jednou dojdeme k to-
mu, že budou muset skončit.“

PhDr. Marie KLÍROVÁ, 
klirova.marie@cmkos.cz

Foto autorka

Další fotografie najdete u této
zprávy na webu odborového
svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/22
-5-2012-protestni-pochod.aspx

pině zaměstnanců, kteří jsou re-
formami nejvíce a nejtíživěji po-
stiženi. „Z denní praxe je
zřejmé, že občan, který se dosta-
ne do krizové situace, ať už je to
dopravní nehoda, požár či živel-
ní pohroma, či jiná mimořádná
událost, se pomoci u hasičů vždy
dovolá. Tedy alespoň dosud se
dovolal. Hasiči jsou vždy první,
kteří poskytují pomoc. To se však
může změnit. Škrty už teď zna-
menají, že investiční prostředky
na nákup nové technikyjsou nu-
lové, provozní prostředky na
nákup nafty, hasiv a dalšího vy-
bavení jsou na hraně udržitel-
nosti. Platy hasičů vláda snížila
již v minulém roce a letos jejich
propad pokračuje. Pokud vláda
neustoupí ze svého záměru snížit
rozpočet hasičů v roce 2014 na
57  %  současného stavu, dojde
k destrukci desetiletí budované-
ho systému poskytování pomoci
občanům. Vláda, která se na-
zývá mimo jiné vládou rozpo-
čtové rozpovědnosti, svými ploš-
nými škrty v rozpočtech bezpe-
čnostních sborů rezignuje na zá-
kladní povinnost státu – zajistit
bezpečnost občanů. Stává se

druhé straně, ale nestojí proti
vám,“ zdůraznil.
Odbory dokázaly obrovskou

věc
Tereza Stöckelová z inicitivy

ProAlt uvedla, že v poslední
týdnech někdy, možná i dost
často slýchala, že protesty ne-
mají smysl. „Bylo nás na
Václavském náměstí více než sto
tisíc, požadovali jsme demisi,
požadovali jsme zastavení refo-
rem, a nic se nestalo. A spousta
lidí, kteří šli na to náměstí, bylo
zklamaných. Naším cílem je mož-
ná demise vlády a zastavení re-
forem, ale to není smysl toho, co
děláme. Smysl toho, co děláme,
je vytvořit novou, aktivní, infor-
movanou, chytrou, mobilizova-
nou společnost, která se nene-
chá nachytat. Proto musíme vy-
trvat, a nesmíme si dělat těžkou
hlavu z toho, že je demonstrace
a vláda na to jakoby nereaguje.
Ona na to nereaguje svým od-
chodem, ale moc dobře ví, že ve
společnosti se něco děje, něco
podstatného, a proto se bojí,
proto musíme ve svých protes-
tech vytrvat. Politika je o hájení
zájmů různých skupin obyvatel,



Pod heslem Nedáme svou důstojnost
se  konala  ve  středu  6.  června   2012
v Praze předposlední akce ze série blo-
kád jednotlivých ministerstev, která při-
pravují asociální reformy, organizovaná
platformou Stop vládě. Věnovala se
Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale
začala o několik ulic dále – před
Generálním ředitelstvím Úřadu práce.
Právě činnosti úřadů práce po změnách
organizovaných ministrem práce a soci-
álních věcí Jaromírem Drábkem se
věnovala většina řečníků.

Předseda Odborového svazu státních
orgánů a organizací Jan Rovenský po-
drobně popsal, s jakými potížemi se mu-
seli zaměstnanci vyrovnávat po zavede-
ní nově koupeného počítačového systé-
mu, že vyplácení dávek a další činnost
úřadů byla zajistěna jen díky jejich ob-
rovskému nasazení. Připomněl, že při
tom všem ještě ministr Drábek o práci
úředníků hovořil urážlivým způsobem a
sváděl na ně nefunkčnost systému.
Upozornil, že úřady práce přestaly být
místem,  které aktivně hledá lidem za-
městnání, ale stávají se výplatnou sociál-
ních dávek. Hlavní snahou je převést po-
litiku zaměstnanosti do soukromé sféry,
přestože všichni zasvěcení vědí, že to
bude dražší. Veřejnosti se řekne, kolik li-
dí z úřadů se propustilo a kolik se tím
ušetřilo, ale neřekne se, kolik dělají ná-
klady na spolupráci se soukromými
agenturami. 

Předseda Podnikového výboru odbo-
rových organizací OS SOO působících
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Nikoliv jako happening, ale
jako tristening (od slova tristní)
byla označena 29. května 2012
první ze série celkem čtyř sym-
bolických blokád ministerstev,
zodpovědných za přípravu aso-
ciálních reforem. Týkala se
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a zároveň Minister-
stva kultury, která sídlí nedaleko
od sebe v Praze na Malé Straně. 

Akci pořádala platfoma Stop
vládě, sdružující na 75 odboro-
vých svazů a občanských inici-
tiv. Tato akce byla v režii Česko-
moravského odborového svazu
pracovníků školství, Herecké
asociace, Odborového svazu
pracovníků kultury a ochrany
přírody, Odborového svazu pra-
covníků knihoven, Unie orchest-
rálních hudebníků, Unie profesi-
onálních zpěváků ČR a iniciati-
vy Za svobodné vysoké školy.

Od 9 do 16 hodin se konala
kulturní vystoupení, zástupci jed-

Ministerstva školství a kultury spojil tristening a živý řetěz
dovy Ministerstva kultury byl
symbolicky zablokován knihami. 

K účastníkům akce promluvil
ministr škoství Petr Fiala, ocenil
kultivovanost protestu a slíbil dia-
log o všech kritizovaných refor-
mách. Protože si posteskl, že nemá
kouzelnou hůlku, aby vyřešil všech-
ny problémy školství, odboráři ji
pro něj obstarali. Už si ji ale nepři-
šel převzít osobně, takže mu bude
předána při nejbližší příležitosti.

Ministryně kultury Alena
Hanáková se s protestujícími ne-
sešla, jen písemně vzkázala, že je
pracovně zaneprázdněná a že ne-
chápe smysl a důvody protestu.

PhDr. Marie KLÍROVÁ, 
klirova.marie@cmkos.cz

Foto Českomoravský odboro-
vý svaz pracovníků školství
Další fotografie a informace na-
jdete u této zprávy na webu od-
borového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/29-5-
2012-blokada-msmt-a-mk.aspx 

notlivých   profesí    informovali
o problémech, s nimž se potýkají,
a o tom, jak se situace dál zhoršu-
je. Debatovalo se o dopadech
vládních reforem a škrtů na oba
resorty, o tristních platech v kultu-
ře  a  ve  školství, o  vážné situaci
v regionech i ve špičkových kul-
turních institucích, podepisovaly

se petice za odstoupení vlády a
předčasné volby a otevřené dopisy
oběma ministrům. Hodně a s ost-
rým nesouhlasem se mluvilo o cír-
kevních restitucích, které obrovsky
zatíží státní rozpočet. Ale také se
recitovalo, hrálo a zpívalo.

Ve 13 hodin spojil obě minis-
terstva živý řetěz a vjezd do bu-

Nedáme svou důstojnost, vzkázali demonstrující Drábkovi
při Úřadu práce ČR Vlastimil Neuman
doplnil další informace o podmínkách na
úřadech práce, včetně příkladů: to, co
jindy dokázal vyřídit tentýž den, bude
nyní vyřizovat týden či dva. Zdůraznil,
že nejhůře tato situace dopadá na lidi,
kteří  čekají  na  sociální  dávky, na  lidi
s postižením, kteří jsou odkázaní na
příspěvky, na nezaměstnané. 

Renata Hanušová z Akčního spolku
nezaměstnaných kritizovala, že u nás ne-
jsou dodržována ústavní práva občanů
bez práce a vláda Petra Nečase navrhuje
zákony na základě presumpce viny. V si-
tuaci, kdy je na jedno pracovní místo 14
uchazečů, jsou nezaměstnaní obviňováni
z toho, že se vyhýbají práci. Uvedla, že
vláda vyvolává nenávist mezi skupinami
obyvatel, směřuje ji proti seniorům, pro-
ti zdravotně postiženým, nezaměstna-
ným a dalším. Povinnou častou docház-
ku nezaměstnaných na poštu označila za

samoúčelnou a neplacenou práci na ve-
řejných pracích za otrockou.

První místopředseda Národní rady
osob se zdravotním postižením Jiří
Morávek řekl, že takzvaná sociální refor-
ma není nic jiného, než ožebračování
nejpotřebnějších. 

Na závěr první části akce přijali
zúčastnění prohlášení, které vzápětí do-
ručili na Úřad práce. 

Poté se několik desítek shromáždě-
ných, mezi nimiž nechyběli ani předse-
dové dalších odborových svazů, vydalo
na pochod k Ministerstvu práce a sociál-
ních věcí. Odborový svaz zdravotnictví a
sociální péče ČR zastupovaly předsed-
kyně Dagmar Žitníková, místopředsed-
kyně Ivana Břeňková a předsedkyně
krajské rady Růžena Menšíková.
Protestu se zúčastnili i zástupci zdra-
votně postižených. Ti na Drábkovy refor-
my doplácejí katastrofálním snížením

své životní úrovně. Cestu provázelo
skandování hesel: Už je načase, zbavit se
Nečase, Lžou a kradou, pryč s tou
vládou, Tato vláda škodí lidem, Demise,
demise.

Druhá část protestu se odehrávala
před Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Část protestujících si navlékla ora-
nžové vesty, vzala kbelíky a košťata a
vyrazila na ministerstvo vyklidit ten ne-
pořádek. Jako největší smetí byl z minis-
terstva vymeten ministr Drábek a jeho
nový systém vyplácení dávek.

Poté následovala další vystoupení zá-
stupců pořádajících organizací, kteří po-
drobně  popisovali  situaci  ve   státní
správě, zacházení s lidmi bez práce, situ-
aci seniorů a lidí se zdravotním postiže-
ním, konec aktivní politiky zaměstna-
nosti, likvidaci sociálního systému, za-
vedení sociálních karet, z nichž bude mít
prospěch jen banka, a další aktuální pro-
blémy v Drábkově resortu. 

Na závěr „Sbor Drábkových otroků“
zazpíval na známou melodii píseň „Český
muž pod bičem otrokáře žil“ končící slo-
vy: „Já ač bez práce, tak přece práci
mám, zadarmo tu zametám. Systém mrtev
je a jeho tělo tlí, naše vláda kráčí dál.“

PhDr. Marie KLÍROVÁ, kliro-
va.marie@cmkos.cz

Foto autorka
Další fotografie a prohlášení účastníků
happeningu najdete u této zprávy na we-
bu odborového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/6-6-2012-
blokada-mpsv.aspx 



Happening s pohádkou o statečném Leošovi
Pohádkou O statečném minist-

rovi, kterak se s trojhlavou saní
socialistického zdravotnictví lítě
potýkal, začal v pondělí 4. červ-
na 2012 v 15 hodin v Praze před
Ministerstvem zdravotnictví hap-
pening upozorňující na privatiza-
ční snahy v tomto resortu a na
asociální reformy. Happening byl
druhou z blokád celkem pěti mi-
nisterstev, odpovědných za pro-
sazované reformy, které škodí
občanům. Organizoval ho Od-
borový svaz zdravotnictví a soci-
ální péče ČR ve spolupráci s part-
nery z platformy Stop vládě.
Kvůli vytrvalému dešti přecháze-
jícímu chvílemi v liják vydrželo
akci sledovat pouze několik de-
sítek lidí. 

Úvodní pohádka pojednávala
o strašlivé trojhlavé sani socialis-
tického zdravotnictví, která chtě-
la roztrhat a sežrat tři spanilé
princezny – Ágel, Pentu a
Mediterru. Když už se princezny
třásly strachy před drakem, obje-
vil se rytíř – sám ministr českého
zdravotnictví Leoš Heger na oři
Šnajdrovi s překrásně vyšívanou
čabrakou s nápisem IZIP. Přes
mohutný štít z hroší kůže to s ry-
tířem nevypadalo dobře, dokud
mu princezna Ágel nepodala báj-
ný meč Poplatkovač. Po jeho
útoku se hned kácí první hlava
převlečená za důchodce žáda-
jícího si spoustu potřebné zdra-
votní péče.

Jenže je tu rozzuřená druhá
dračí  hlava  převlečená  za slep-
ce mlsně pokukujícího po kon-
taktních čočkách zdarma. Ještě
že  překrásná princezna Penta
podává strašlivý meč Odvšech-
ňovač, který hravě potře každé-
ho, kdo si myslí, že má ve zdra-
votnictví Ústavou zaručený
nárok na všechno, aniž by si to
zasloužil a nadstandardně si při-
platil.

Ovšem zbývá třetí a nejstra-
šlivější hlava socialistického
zdravotnictví převlečená za krvá-
cejícího  pacienta, který tvrdí, že
při několikahodinovém čekání na
sanitku ztratil 30 litrů krve. Tuto
léčku ovšem rytíř Heger lehce
prohlédl, protože ví, že člověk
nemá třicet litrů krve a zdravotní
péče tady není od toho, aby pro
každého byla na lusknutí prstů.
Proto tvrdě útočí na simulanta,
jenže meč Odvšechňovač na to
nestačí. 

Naštěstí mu princenza Medi-

terra  předává ještě  mnohem
strašlivější meč, bájný meč jmé-
nem Louda. Statečný Leoš se na
oři Šnajdrovi pustí do líté seče.
Za ním povlává jeho z ostudy
plášť a mocné údery mu pomáhá
zasazovat jeho mimořádně silný
žaludek, kterým je vybaven kaž-
dý vládní hrdina. A tak Leoš
Heger dosáhl znamenitého vítěz-
ství nad hydrou socialistického
zdravotnictví.

Krásné princezny mu poděko-
valy a rozhodly, že na oslavu si
každý zaslouží odměnu.

Princezna Ágel si tedy s dovo-
lením vzala Českou průmyslo-
vou zdravotní pojišťovnu.
Krásná Penta si s dovolením vza-
la Všeobecnou zdravotní pojišťo-
vnu. Princenza Mediterra si s do-
volením vzala ten zbytek. Na sta-
tečného Leoše už nic nezbylo,
ale princezny pro něj vymyslely
něco pěkného a nadčasového. Na
Palackého náměstí před jeho mi-
nisterstvem mu postavily krás-
nou jezdeckou sochu, která bude
jeho činy oslavovat navěky.
Odměny se dočkala i ta němá
tvář, neboť Heger sedí na svém
věrném oři Šnajdrovi. Socialis-
tické zdravotnictví tedy bylo po-
raženo a princezny se mají k svě-
tu víc než kdykoliv předtím.

Po pohádce vystoupilo několik
řečníků s projevy. 

Předsedkyně Odborového
svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR Dagmar Žitníková vy-
světlila, co nezávažnější reformy
znamenají pro občany. Popsala,
jak se lidem zhorší dostupnost
péče kvůli stanovení dojezdo-
vých vzdáleností, které jsou ve
srovnání se současnou sítí zdra-
votnických zařízení několika-
násobně horší. Informovala o ne-
seriózním jednání ministerstva se
sociálními partnery, o ignorování
zásadních připomínek odborníků
a o nedodržování slibů, včetně
platových. Řekla, že pojišťovny
mají v plánu zrušit padesát ne-
mocnic, tedy více než čtvrtinu ze
současného počtu.

Její slova potvrdil a doplnil
předseda Lékařského odbo-
rového klubu-Svazu českých
lékařů Martin Engel.

Tou dobou přišel na náměstní
ministr Leoš Heger s doprovo-
dem skupinky úředníků a po-
žádal o možnost vystoupit.
Odmítl vše, co bylo řečeno: péče
se nezhorší, její dostupnost také

ne, peníze na platy do nemocnic
zajistil. Lidé jen nevěřícně krou-
tili hlavami a z nebe se spustila
průtrž. 

Dagmar Žitníková ministro-
va slova odmítla s tím, že nemlu-
ví pravdu. Jak zdůraznila, i podle
jednoduchých kupeckých počtů
je jasné, že když nemocnice do-
stanou jen 98 procent předcháze-
jících plateb, k tomu se zvýší
DPH, ceny energií a další nákla-
dy, nemají nemocnice letos pe-
níze navíc, které by mohly na
platy dát. Ministr řekl, že on se
na úrovni kupeckých počtů bavit
nebude, on peníze na platy zajis-
til, nemocnice je dostaly, takže je
chybou nemocnic, že je nevypla-
tily, a odborářů, že si to v nich
nedokázali prosadit.

Během celé akce lidé podepi-
sovali ve stanu občanských inici-
ativ petici požadující demisi
vlády a u stolku odborového sva-
zu dvě výzvy určené ministrovi
Hegerovi. První výzva zněla:
„Pane ministře, jsem přesvědčen
o tom, že Vaše reformní kroky mě
poškozují jako pacienta a nesou-
hlasím s nimi. Vyzývám Vás,
abyste z funkce ministra odstou-
pil.“

Druhým podepisovaným tex-
tem byla žádost: Výzva k demi-
si ministra zdravotnictví! 

Pane ministře, každý slušný
občan Ćeské republiky se ptá:
1. PROČ nám vláda denně vyta-
huje z kapes další a další peníze
za doplatky, poplatky a nově i
nadstandardy?!
2. PROČ nás vláda tzv. rozpo-
čtové zodpovědnosti zadlužuje
nejvíce v historii České republi-
ky?!

3. PROČ vláda nechápe, že tupé
škrty a zdražování znamenají
ekonomický pokles, nezaměstna-
nost a hrozbu chudoby?!
4. PROČ vláda dopustila tako-
vou míru korupce v naší zemi?!
5. PROČ vláda tvrdě nebojuje
proti lichvě a nečestným prakti-
kám některých exekutorů?!
6. PROČ je důchodová reforma
prospěšná jen pro soukromé pen-
zijní fondy?!
7. PROČ pokračuje destrukce
školského systému a vysokých
škol?!
8. PROČ na tzv. reformách vy-
dělávají jen ekonomicky privile-
gované skupiny?!
9. PROČ a pro koho vláda pri-
vatizuje veřejné služby, jako je
zdravotnictví, školství, důchody a
sociální služby?!
10.Víte, PROČ tomu tak je?!
Vzhledem k tomu, že Vaše re-
formní kroky ve zdravotnictví mě
poškozují jako pacienta, nesou-
hlasím s nimi. Žádám Vás o píse-
mné sdělení k této žádosti.
Vyzývám Vás, abyste z funkce
mnistra zdravotnictví odstoupil. 

Jsem proti asociální reformě
zdravotnictví

Na závěr happeningu přijali
účastníci společnou výzvu mi-
nistru zdravotnictví k podání
demiseí. 

PhDr. Marie KLÍROVÁ, 
klirova.marie@cmkos.cz

Foto autorka

Další fotografie a společnou vý-
zvu účastníků happeningu najde-
te u této zprávy na webu odbo-
rového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/4-
6-2012-happening-pred-mz.aspx 
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Několik set lidí se sešlo ve čtvrtek 7.
června 2012 před Ministerstvem finan-
cí na blokádě organizované platformou
Stop vládě. Šlo o v pořadí čtvrtou a po-
slední blokádu ministerstev, která při-
pravují asociální reformy. Zúčastnili se
jí odboráři a zástupci občanských inici-
ativ. K ministerstvu přišli průvodem od
stanice metra Malostranská. Nechyběla
ani skupinka členů Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR v čele
s předsedkyní Dagmar Žitníkovou.

Ve stanu před ministerstvem bylo
možné podepsat petici za odvolání
vlády či napsat vzkaz a dotazy pro mi-
nistra financí. Dotazy se týkaly dlouho-
době neřešených finančních úniků.
Proč se nepostihuje lichva? Proč nejsou
zavedeny registrační pokladny? Proč
vláda odmítá zdanit hazard a finanční
transakce a vrátit tak alespoň částečně
peníze do české ekonomiky a zabránit
jejich vyvádění do zahraničí či do „šedé
ekonomiky“?

Předseda Českomoravské konfe-
derace odborových svazů Jaroslav
Zavadil ve svém úvodním vystoupení
připomněl, že došlo na obavy odborů,
že vládní politika škrtů vede jen k dal-
šímu zadlužování státu, omezování
hospodářského růstu, snižování životní
úrovně lidí a omezování veřejných slu-
žeb. 

Během Zavadilova vystoupení přišel
před úřad ministr Miroslav Kalousek.
Když dostal slovo, spustili demonstran-
ti pískot a nesouhlasný křik, v němž
převažovala slova zloděj, darebák, de-
mise, do vazby. Kalousek reagoval slo-
vy, že si připadá jak na tripartitě, kde
také nemůže nic říct. „Dělám svoji
práci a tu budu dělat bez ohledu na...“
nedořekl další větu. Ještě jednou se po-
kusil  předvést svoji vstřícnost a snahu
o diskusi, nakonec řekl, že on „dělá
svoji práci, na rozdíl od vás“. „Vítejte
před mým ministerstvem,“ zvolal mi-
nistr a stěží dokázal zakrýt spokojenost
s vývojem situace, když viděl stoupa-
jící rozčilení některých lidí.

Ve vyhrocené situaci jeden mladší
muž na ministra plivl, další starší muž
ho po výměně názorů pleskl zezadu po
hlavě a starší žena se ho otázala, zda
mu může dát facku, kterou by mu ráda
dala za to, že musí žít z 5600 korun in-
validního důchodu a on jí dalším a dal-
ším zdražováním dostává do neřeši-
telné situace. To už organizátoři akce
vyzvali policii, aby ministra odvedla
zpátky na ministerstvo. „Jinam by ho
měli odvést,“ ozývalo se z davu.

Evidentně spokojený Kalousek s bla-
ženým úsměvem mezi dveřmi ještě roz-
zlobenými lidem výsměšně zamával.

Věděl, že zpravodajství médií se bude
výhradně věnovat incidentu, jenž vy-
provokoval, a nezbude prostor pro in-
formace o tom, kvůli čemu lidé před
ministerstvo přišli, a o argumentech,
které zazněly v projevech. Nemýlil se.

Kalouskova slova o tripartitě
vzápětí odmítl Jaroslav Zavadil a
zdůraznil, že tripartita nemůže fungo-
vat, když vláda je ke všem návrhům od-
borů hluchá. 

„Ministr zde předvedl jeden ze svých
cynických kousků, ale my se odradit ne-
dáme. Je třeba se zbavit této vlády jed-
nou pro vždy,“ zaznělo od moderátora
akce. Následoval popis, co všechno se
snaží vláda zlikvidovat, zprivatizovat,
převést jen na peníze a vyhradit pro ty,
kteří na to budou mít.

Logicky by se proto mohla rovnou
zprivatizovat jednotlivá minister-
stva. Proto organizátoři protestu připra-
vili scénku na toto téma a některá mi-
nisterstva se rozhodli vydražit.

Vyvolávací cena pokaždé začínala
na jedné miliardě korun. „A támhle se
hlásí Babiš, manželé Langerovi,
Bakala, je zde i zástupce manželů
Dospivových z Kajmanských ostrovů,“
komentoval moderátor dražbu
Ministerstva zemědělství. „Uvědomte
si, že zároveň získáte i České lesy,“
lákal vyvolávající. Se sedmi miliardami
nakonec zvítězil Babiš. 

Druhé v pořadí se dražilo
Ministerstvo průmyslu. Přetlačovali se
o něj manželé Langerovi, Babiš a
Bakala. I s celým ČEZem ho za 10 mi-
liard získal Bakala. 

Ministerstva vnitra a spravedlnosti
se dražila v jednom balíčku. „Budete
mít možnost prodávat milosti, kauzy na
zakázku,“ připomínal vyvolávající. Za
12 miliard je získali manželé
Langerovi.  Ivan Langer řečený Íčko
rovnou ocenil, že dražba proběhla pod-
le jejich pravidel a jejich zákonů.

Ministerstvo financí pro miliardáře
Kellnera získala za 14 miliard jeho
moskevská zástupkyně. I se stoprocent-
ním podílem v České národní bance a
právem tisknout vlastní měnu. Však
také tato moskevská zástupkyně hned
ze vděku jednu bankovku stokellnerov-
ku předala organizátorovi dražby.

Ostatní ministerstva budou jako ne-
potřebná zrušena.

Po scénce jménem iniciativy Za
svobodné vysoké školy vystoupil její
mluvčí Lukáš Matoška. Uvedl, že tato
vláda proti sobě poštvala největší část
společnosti od roku 1989. Připomněl,
že kvůli předcházejícím reformám při-
chází Česká republika o 90 miliard roč-
ně. Že přes pro vyspělé země zcela ne-
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Před Ministerstvem financí se demonstrovalo i dražilo
typickou rovnou daň jsou si někteří
„rovnější“ a od části plateb jsou osvo-
bozeni. Navíc zde existují korporace,
které vůbec neplatí daně. Lidem se na-
mlouvá, že za finanční potíže státu mů-
že zneužívání sociálních dávek. Přitom
se prokázalo, že jde ani ne o procenta,
ale o promile případů. Takže vedle ko-
rupčních afér politiků to vůbec nemá
cenu  zmiňovat.  Informoval o tom, že

v současnosti studenti v kanadském
Quebecku bojují za bezplatné školství
a  rovný přístup ke vzdělání. Za to, co
u nás chce Nečasova vláda lidem vzít.
„Požadujeme zastavení nekvalitních a
špatných reforem a demisi vlády.“

Na závěr protestního shromáždění
vystoupil předseda OS KOVO Josef
Středula. Zdůraznil, že odbory opako-
vaně na tripartitě nabízely vládě odbor-
nou spolupráci a pomoc při řešení pro-
blémů, ale nebyl o ni zájem. Vypočítal,

o kolik vinou vládních škrtů přicházejí
a dál přijdou rodiny s dětmi, důchodci,
lidé s postižením. „Českomoravská
konfederace odborových svazů koncem
měsíce představí svoji vizi pro Českou
republiku. Není pravda, že odbory ne-
mají svoji vizi. Vždy ji měly, ale na
vládní straně o ni nestojí. Nechceme
být pořád v opozici, ať v ní jsou ti, co si
to zaslouží, tedy tato vláda. Moc by-

chom si přáli, aby v ČR na tom byl lé-
pe ten, kdo slušně žije a poctivě pracu-
je, a ne ten, který krade a ještě se nám
směje a říká o nás, že jsme lůza.“

PhDr. Marie KLÍROVÁ,
klirova.marie@cmkos.cz

Foto autorka
Další fotografie najdete u této zprávy
na webu odborového svazu, odkaz:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/7-6-
2012-blokada-ministerstva-finan-
ci.aspx 



Zapněte své vlastní myšlení
Pane ministře,
pánové z poradního sboru pana ministra,

velmi by mne potěšilo, kdybych na svůj dopis dostala odpověď z příslušných míst Vašeho ministerstva, a to především s opravdu  logickým vysvětlením podloženým
argumenty, proč se páchají taková nelidská, neetická a amorální rozhodnutí v oblasti péče o zdraví vůči obyvatelstvu naší země. Čeští občané jsou, díky Vašim rozhod-
nutím, poškozováni na zdraví a jejich životy jsou znehodnocovány díky fantasmagorickým nařízením několika desítek „hlav pomazaných“, které často nemají zdání, co
je utrpení nemocného člověka a co taková práce v oboru zdravotnickém obnáší. 

Vážně si myslíte, že jsou národ a především zdravotníci, kteří do „svých“ záležitostí vidí i z ostřejších úhlů, tak naivní a naletí na Vámi a Vaší kamarilou proklamo-
vané argumenty, kterými podmiňujete a vysvětlujete Vaše společné konání? 

Pane ministře, byla jsem účastníkem několika sezení s Vámi, ať již  na jednáních o lázeňství například na Žofínském fóru, tak na diskuzích o problematice nemocnic
a finančního odměňování zdravotníků. Ze všech těchto setkání s Vámi mám jeden, jediný poznatek, a to, že Vás „Vaši rádcové“ natočili jako, promiňte, starý gramofon
na kličku, a to s jednou obehranou deskou, s kterou objíždíte „svět“ jak zdravotníků, tak i laické veřejnosti.

Prosím Vás pěkně, vypněte se na chvíli a vyměňte desku, kterou Vám předtočili rádcové, zapněte své vlastní myšlení a snažte se přemýšlet v intencích člověka, na-
víc lékaře, a dost možná najdete jiné, kvalitnější cesty při řešení složité situace ve zdravotnictví i lázeňství.

Nejdůležitějším předpokladem dobrého vládnutí, jak bylo již propagováno v pohádkách například Boženy Němcové, bylo, jest a bude především umění lidem – ve-
řejnosti naslouchat. Nebo si připusťte alespoň význam přísloví „víc hlav, víc ví“! Snažte se nás proto vyslyšet a ne rady „proradných“ rádců naslouchat a poslušně jim
kývat.

Děkuji Vám a doufám, že jste v nitru zůstal ještě člověk .                                                                                                        Helena ŠEBESTOVÁ, Karlovy Vary

23

Vzkazy pro ministra zdravotnictví Leoše Hegera
Jste loutkou v rukou soukromo-kapitálových lobby

Pane ministře,
po několika Vašich konstatováních, po několika zákonech z Vašeho ministerstva a také z osobní zkušenosti se cítím povinen Vás informovat o realitě života občana

tohoto státu. Být zdravý a bohatý je určitě lepší než chudý a nemocný. Být chudý nemocný je v této zemi již život ohrožující situace. Systém poskytování zdravotní péče
(doposud solidární) se mění Vašim přičiněním v placenou službu, a to hned několikrát. 

Jako zaměstnanec nesu na svých bedrech převážnou tíži zdravotního pojištění, což mohu doložit hned několika příklady. OSVČ i zaměstnanec s nadprůměrným pří-
jmem požívá systému stejně jako já, avšak přispívá na jeho financování vždy prokazatelně menším procentem svého příjmu. Státní pojištěnci jsou pojišťováni částkou
nepoměrně nižší než standardní zaměstnanec a o disproporci platby jistě víte lépe než já. Pokuste se mi, prosím, srozumitelně vysvětlit, kdo Vám dal oprávnění k takové
diskriminaci? Vždyť OSVČ i nadprůměrně ohodnocení zaměstnanci by jistě rádi solidárně přispěli na tak humanitární věc, jako je uzdravování nemocných! Že z prin-
cipu nejsou lakomí, vidíme na podpoře jistě užitečných sportovních a kulturních akcích, které tvoří jakousi kulturní nadstavbu života. Golf, tenis, fotbal a mnohé další
sporty jsou sponzorovány více než štědře, avšak zdravotnictví je přiváděno do čím dál větších problémů. 

Jsou to Vaše rozhodnutí, připravit se o zdroje a dále nekontrolovat finanční toky. Jak jinak si vysvětlit 10 let trvající tunel s názvem IZIP, jak jinak si vysvětlit pře-
mrštěné ceny poskytovatelů služeb pro zdravotnictví? Mnohý dodavatel zdravotnické techniky i jejího servisu je pijavicí přisátou na rozpočet rezortu a toto Vás ponechává evi-
dentně klidným, přestože cena za poskytované služby je několikanásobně vyšší než pro jiná odvětví, přesto, že se jedná o stejný rozsah činnosti či plněné služby. 

Dalším tokem je tvorba zisku ve zdravotnických zařízeních a jeho vyvádění ze systému poskytování zdravotnické péče. Jak je možné ze státní daně (zdravotního po-
jištění) generovat zisk soukromého vlastníka? Neměl bych nic proti tomu, kdyby tento zisk byl zpětně investován do systému zdravotnické péče, avšak toto se neděje a
není snaha o nápravu ve prospěch nemocných! Copak Evropa nezná institut neziskového zařízení? Jako představitel moci státní, se chováte naprosto alibisticky a místo
faktického řešení problému se snažíte tento přesunout jinam. 

Už to, že došlo k demontáži státního systému a sítě nemocnic na regionální či privátní vlastníky, je z principu špatně, neboť nemáte kontrolu nad těmito zařízeními,
přestože čerpají veřejné zdravotní pojištění. V nedávné době jste však postoupil ještě dále a zdravotní péči jste uvedl na trh jako zdravotní službu. Nejste snad úplný idi-
ot, aby jste nevěděl, že solidární statek pomoci bližnímu nemůže být předmětem volného trhu, přesto jste to však udělal! Všechny reformní zákony směřují k volnému
trhu zdravotní péče, na základě jakýchsi Vámi definovaných okolností, postupem času vedoucích k privatizaci zisku tvořeného daní, zvanou zdravotní pojištění. 

Domnívám se, že Vaše vzdělání lékaře by Vám mělo být dostatečným, ve vztahu základních sociologických vazeb, proto aplikaci ekonomie (jakožto umění opírající
se o domněnky – ekonomičtí analytici to denně potvrzují, neboť jejich odhady jsou nepřesnější než předpověď počasí) do sektoru poskytování zdravotní péče nelze z lo-
giky věci akceptovat a v navržené podobě se jedná buď o diletantismus, nebo v tom horším případě o záměr! Svými zákonnými normami otvírajícími prostor pro eko-
nomický profit z neštěstí nemocného jedince jste se vzdal humanitního poslání a rozhodl se zbídačit občany této země. 

Kvalita zákonů a norem je další skutečností, která ukazuje, komu vlastně mají sloužit. Vaše návrhy, abychom jako zdravotničtí pracovníci tyto obcházeli a používali
vlastní rozum, hraničí s trestným činem, neboť výklad zákona přísluší moci soudní a není možné toto ponechat na rozhodnutí jednotlivce. To, že vydáte nelogický ne-
dodělek, do kterého odmítnete zapracovat připomínky dalších stran poukazující na tato nebezpečí, Vás usvědčuje z arogance a nerespektování partnerů v dialogu.
Zaplevelování legislativy následnými korekcemi je podle Vás legislativně čisté, přesto jste měl tolik drzosti, že sociální program pro záchranáře jste smetl ze stolu s pou-
kazem na legislativní čistotu! Sám se takto usvědčujete z tendenčního jednání a rozdílného přístupu k problémům, jež Vám přísluší řešit. 

Nekoncepčnost Vašich činů zavdává k domněnce, že jste loutkou v rukou skutečných mocenských lobby, a to nikoliv těch státních, ale soukromo-kapitálových!
Variantu, že se na tvorbě takto důležitých zákonů podílejí diletanti bez znalosti základních vztahů, nemající přehled o skutečnosti v oboru, se raději snažím nepřipouštět,
neboť ohodnocení jejich činnosti je v rozporu tržními principy a předpokládám, že jste tyto zásady nejdříve zavedl v podmínkách ministerstva.

Být nemocný dnes znamená propadnou se na ekonomické dno. Občane, zaplať si sociální i zdravotní pojištění a my tě za to budeme udržovat při životě, pokud na tom
budeme mít ekonomický zájem! Toto je vzkaz Vašich činů občanům. Občan je dobrý, jen pokud je zdrojem kapitálu, jinak nechť se postará sám o sebe, jak umí. Tento
přístup je pro mne nereflektovatelný a žádám Vás o zastavení takzvaných reforem. Žádám Vás také o návrat k solidárním hodnotám zdravotnického sektoru, neboť kul-
tura společnosti je daná schopností postarat se o nemocné a trpící. Odmítám žít s pocitem, že patřím ke společnosti nekulturní i asociální a důrazně Vás žádám o změnu
přístupu k problému, nebo odchodu do propadliště dějin!

S pozdravem                                                                                                                                                                                                      Vít PŘIBYLÍK

Odejděte sám a dobrovolně
Vzkaz pro ministra: Co bych chtěl vzkázat? Ať odejde sám a dobrovolně, a nebo to brzy udělají lidé. To mu nestačilo, kolik přijelo posledně

do Prahy lidí?                                                                                                                                                                   MiroslavSRŠEŇ



Ohlupujete nejen zdravotníky, ale všechny lidi
Vážený pane ministře,

i když se mně toto slovo špatně vyslovuje, protože ve zdravotnictví jsem pracovala 40 let, ale nyní v době, které říkáme demokratická, jsem ještě ta-
kového ministra našeho rezortu nezažila, i když byla doba totality, tak vždy se do zdravotnictví něco poslalo. Dnes si říkáme, že jsme v době demo-
kracie, a náš rezort zdravotnictví místo aby vzkvétal, tak jde rychle ke dnu.

Váš vstup na ministerstvo nejdříve zdravotníci ctili, ale nyní, jak vidíme, je Váš postoj ke zdravotníkům i k pacientům spíše devastující a začíná se
postupně hroutit celý systém zdravotnictví. Naše zdravotnictví bylo dříve pro svět vzorem, ale nyní ho se svými kamarády a VZP spíše likvidujete.

Zdravotníci pracují za nechvalné platy, nedodržujete vlastní sliby, nebo ztrácíte paměť. Neplníte slibované MEMORANDUM, hrajete jen líbivou po-
litiku a ohlupujete nejen nás zdravotníky, ale i všechny lidi tím, že říkáte, že nechodí úhrady od VZP atd. Chcete jen, aby pacient na vše připlácel a
vlastně pacient při Vaší reformě na to už teď nemá.

Vy si ale myslíte, že to máte se svým týmem dobře vymyšlené, ale jen pro sebe. Zjišťujeme, že se s touto reformou stáváme ve světě pro smích. Je
nutné přestat tunelovat zdravotnictví např. nesmyslný IZIP, který stál miliardy. Propusťte nabubřelý aparát VZP a ministerstva, protože jinde jsou mís-
ta stále redukována dolů, a hned bude více financí, o které nás tento systém neustále připravuje.

Doufám, že si uděláte chvilku času a tento dopis si také přečtete jako jinou poštu.                                                                    Božena KRČKOVÁ
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Vzkazy pro ministra zdravotnictví Leoše Hegera
Vaše argumenty jsou výsměch práci zdravotníků

Pane ministře,
mám k vašim činům mnoho výhrad, a netajím se jimi, ale k čemu se chci nyní vyjádřit konkrétně, je slib, který jste vy osobně dal zdravotníkům.
Ve vyhrocené situaci při akci lékařů Děkujeme odcházíme, jsme se my nelékaři, v čele s OSZ a především p. Žitníkovou, projevili pochopení a rozhodli se

pomoci Vám tuto vypjatou situaci řešit rychle. Vzdali jsme se jakýchkoli nároků výměnou za slib. Slib, který měl všem zdravotníkům navýšit plat v roce 2012.
Slib, který jste nám dal, jste nedodrže!!!

Podmiňujete jej dalšími nároky.Vaše argumenty jsou ve světle platů poslanců, členů ve všech dozorčích radách, zaměstnanců se stovkami tisíci korun odměn,
jen výsměchem odborné a nikdy nekončící práci zdravotníků. Pokud se zdravotníci ozvou a chtějí si vydobýt jakékoli výhody, jsou nazýváni různými nelicho-
tivými názvy – vyděrači je patrně jen ten slabší výraz. Je jim předhazována služba lidem a jejich zdraví, je se odvoláváno na Hippokratovu přísahu a lidství.

Ale ve chvíli, kdy vláda potřebuje vysypat ze zdravotnictví další peníze do kapes soukromým firmám, pojišťovnám, kdy je potřeba utáhnout ještě více ko-
houty, v té chvíli se stává se zdravotník tím, kdo je omezen finančně. Zdravotníci jako státní zaměstnanci nemají žádné výhody - nemají renty, výsluhy jako po-
licisté, celníci, nemají ani statut veřejného činitele, který bych já osobně u záchranářů viděla jako nutnost. Sestrám je nakládáná stále větší zátěž, rozhoduje se
o jejich kompetencích bez ohledu na výši platu.

A  tak  je  zdravotník  neustále rukojmím vlády, pojišťoven a pacientů. Lékaři jsou omezováni v možnosti léčit podle svého nejlepšího svědomí a pomůcky
o péči o nemocného jsou kráceny na minimum. Pojišťovny jsou ty, které určují, kdo, kde a za kolik bude léčit, jaké náklady smí mít lékař na pacienty a ohod-
noceni jsou ti, kteří neléčí, nevyšetřují, nesnaží se lidem život zlepšit.

Vy sám navrhujte zákony, které se míjejí s realitou běžného života, viz podpisy rodičů. Necháváte se inspirovat v cizině, ale vlastní lidi neposloucháte.
Jediným Vaším zaklínadlem je – je to dle koaliční dohody. Se svými snahami omezovat dostupnost péče likvidujete české zdravotnictví a zdravotníky přede-
vším.

Měl byste si uvědomit, že lidský život a zdraví má mnohem vyšší hodnotu, než oprava auta. A přesto jsou zdravotníci placeni hůře než mnohý automecha-
nik. Chcete rušit platové tarify a vyzdvihujete smluvní platy, ale jaký plat si může zdravotník nasmlouvat, když je vázán jako lékař na pojišťovny. A jaký plat
si může nasmlouvat, když Vaše zákony dovolí zaměňit odborníky, a to jak lékaře, tak nelékaře lidmi jen s obecným zdravotnickým vzděláním.

Vaše personální vyhláška dovoluje mít na ARO jednoho atestovaného lékaře, do všech ambulancí dovolí mít sestru nebo zdravotnického asistenta, bez ohle-
du na to, že zdravotnický asistent má opravdu omezené kompetence. Jak si potom v tomto systému může odborně vzdělaný člověk nasmlouvat plat? Vzdělání
a odbornost je tak spíše zátěží.

Pane ministře, jako ministr zdravotnictví jdete proti svým lidem a stejně tak proti nemocným. Jste člověk, který zapomněl na své vzdělání lékaře a s politic-
kou funkcí je z vás nástroj pro likvidaci zdravotnictví. Možná ne dnes a možná ne zítra, ale brzy už tady nebude mít kdo léčit a pečovat o pacienty, pokud te-
dy vůbec nějací přežijí Vaše reformy. Chápu, že Vám tato situace nehrozí, vy máte jistě známé, kteří se o Vás a Vaše přibuzné postarají a dopřejí Vám tu nej-
lepší léčbu.

Práce ve zdravotnictví je namáhavá jak fyzicky, tak psychicky. Zdravotnící se musí neustále vzdělávat ve svém oboru, doplňovat si kurzy, odbornosti, a přes-
to jsou méně než ministerská sekretářka.

Pane ministře, i my dřeme jako koně a věřte, že i po nocích, víkendech a svátcích. Vaše neochota vyhovět navýšení platů je urážkou naši práce, je urážkou
nás všech, kteří si tuto práci zvolili a chtějí ji dělat dobře a odpovědně.

V Praze 3. 6. 2012                                                                                                                                                                        Monika MUROŇOVÁ

Vašich slibů už bylo habaděj
Dobrý den, pane ministře.

Není to tak dlouho, co jste sliboval určité změny ve zdravotnictví a samozřejmě i zvýšení platů. Ale jak vidno, je to stále stejné: „Sliby se slibují, blázni se
radují". 

A tak je to i u Vás. Kdysi mi někdo řekl, že slíbené platí 30 roků. Tak to máte ještě času dost na plnění slibů a Vaši nástupci je již plnit nemusí. 
Píši slibů, protože těch už bylo habaděj a Vy jste ještě nezačal. Takže, co tak trochu se polepšit? A být jeden z mála, který si stojí za svým slovem?
S pozdravem k Vaší práci                                                                                                                 Božena KLETENSKÁ, sestra na RLP, Kopřivnice

Splňte svůj slib 
Vážený pane ministře, 

u nás na Valašsku nebývá zvykem dělat si z úst jiný otvor, u Vás v Praze je to asi normální, pokud ne, tak laskavě splňte svůj slib ohledně na-
výšení platů zdravotníkům. 

S pozdravem                                                                                                                   Ladislav KLETENSKÝ, řidič-záchranář RLP



Otevřeně jdete proti bezmocným a nemocným
Po delší době Vás znovu zdravím, pane ministře. 

Musím Vám říci, že už Vaším jednáním a chováním nejsem ani zklamaná. Výstižnější slovo je maximálně znechucená. Nechápu, jak jste se mohl tak zpronevěřit své původní
profesi a kolegialitě nejen s lékaři, ale také s ostatními zdravotnickými pracovníky. Mluvím hlavně za sestry, které jsou hned po lékařích nejpočetnějším a nejdůležitějším článkem
v poskytování zdravotní péče.

Dá se pochopit, že jste členem strany, která má v programu prvoplánově šikanovat a ožebračovat občany a ta strana je bohužel součástí vlády, která o všem v zemi rozhoduje.
Dá se pochopit, že jste jen jednou z loutek v tom směšném panoptiku, ale co se nedá pochopit, že Vy, jako lékař, který je vázán Etickým kodexem a Hippokratovou přísahou, jde-
te otevřeně proti bezmocným a bezbranným lidem, kteří se ve valné míře ne svou vinou stali nemocnými. Vašimi rozhodnutími bezesporu dochází ke snižování kvality zdravotní
péče. Vašimi rozhodnutími přímo ovlivňujete dostupnost péče a Vašimi rozhodnutími se pro mnoho občanů může stát primární i akutní péče nedostupnou.

Nemohu nezmínit ani Vaše bezprecedentní nedodržení slova a závazku, který jste dal lékařům a zdravotnickým pracovníkům v loňském roce. Jste pro mě nedůvěryhodným člo-
věkem a dost pochybuji o Vašich morálních kvalitách.

Nechci říci, že zdravotnická veřejnost byla loni tak naivní, ale to Vy jste byl tak podlý.
Už při vzniku těch slibů jste si musel být dobře vědom, že nás všechny podvedete. To, jakým způsobem nyní obhajujete neobhajitelné, je pod úroveň člověka Vašeho postave-

ní. Cílevědomě lžete a zbavujete se odpovědnosti za Vaše činy. 
Kraje, ač jsou samostatnými jednotkami, v politice státu stále spadají pod jeden celek. Není možné, aby o financování zdravotnictví rozhodovala VZP. K čemu tam jste potom

Vy?
Úhradová vyhláška nekryje mnohde ani základní zajištění péče a zřizovatelé si podle Vás mají vzít na splnění Vašeho slibu úvěr. To je prostě neskutečné, jak si vykládáte od-

povědnost státu za financování nejen péče, ale také odměňování těch, kteří tu péči poskytují a uskutečňují!
V pátek jsem se mimo jiné dozvěděla, že máme stávkovat proti zřizovatelům nemocnic. Vy jste se musel definitivně zbláznit, jinak si to neumím vysvětlit.
Jste nekompetentní a nejlepším řešením by bylo, kdybyste rezignoval. Bohužel, jen Váš odchod by neřešil tristní situaci, do které nás všechny dostala Vaše vláda, takže musíte

odejít všichni. Přes 80 % občanů této země Vám a vládě nevěří a žádá nové volby.
Závěrem Vám musím říci, že se stydím za to, jak tuto zemi vedete, a je jen otázka času, kdy se budu muset stydět i za to, že zde žiji. Měli byste se opravdu Vy všichni zamys-

let, jakou ostudou pro tuto zemi jste, dokud ještě není pozdě.
Běžně se na závěr dopisů připojují zdvořilostní fráze typu „s úctou“, „s pozdravem“, ale to bohužel udělat nemohu.       Lenka BAZALOVÁ
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Vzkazy pro ministra zdravotnictví Leoše Hegera
Styďte se!

Panu ministrovi vzkazuju:
Pokračuje jen ve skryté privatizaci českého zdravotnictví a jen v převlečeném kabátu a se slušnější tváří. Ať poslouchá zdravotníky, kteří vědí,

jak zefektivnit systém a přitom zachovat dostupnost péče pro všechny. 
Pane ministře, šetřete tam, kde to je opodstatněné, a ne tam, kde systém funguje efektivně a přitom ještě přináší prostředky do státního roz-

počtu, jako jsou lázně. Svými kroky připravíte 15 tisíc zaměstnanců o živobytí. Styďte se.
Bc. Martin VACEK, řídící sekce lázeňství, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Jednejte čestně a rozumně
Vážený pane ministře,

4. června 2012 proběhne happening před Vaším ministerstvem. Zdravotníci jsou velmi nazlobeni na Vaše reformy, které pacientům velmi zne-
příjemňují život. Už jste se někdy zamyslel, jaký budou mít dopad na lidi, kteří neoplývají takovými příjmy?

Vím, že zastupujete TOP 09, ale snad máte svou hlavu a schopnosti, vše řádně posoudit a potom teprve rozhodnout. Byl jste léta ředitelem
FN HK a já jsem byl rád, že premiér Nečas si Vás vybral za  ministra zdravotnictví, dnes ale musím konstatovat, že opak je pravdou.

Pane ministře "vyslyšte" hlas zdravotníků a jednejte čestně a rozumně, jak jste to dělal ve FN v Hradci Králové.
Děkuji Vám. Zdeněk SOVÍK, předseda KR OSZSP ČR Olomouc

Zaprodal jste se, zahodil slušnost a soucit
Vzkaz pro lháře a asociála ve funkci ministra zdravotnictví: Nebudu Vás ani oslovovat, už ani za to mi nestojíte... Po 20 letech zaměstnání ve zdravotnictví jsem nikdy ve funk-

ci ministra nezažila někoho tak prolhaného, asociálního a devastujícího systém zdravotnictví. Jste lékař, který se zaprodal politické straně a zahodil veškerou slušnost a soucit s ne-
mocnými. Nejspíš dokonalé předpoklady pro získání funkce ministra. Za dobu Vaší funkce jste dal zdravotním pojišťován neomezenou moc likvidovat nemocnice a dostupnost
péče potřebným. Léky se výrazně zdražily a stěžující si pacienty odkazujete na sociální systém, aniž jste vůbec schopen si zjistit, že sociální dávky pro tyto případy neexistují! 

Zvýšili jste poplatky v nemocnicích a výsledek? Nemocnicím příjem nevzrostl, je jen více neplatičů. Nemocnice jsou nuceny posílat na tyto neplatiče povinně exekutory a ničit
těmto velmi nemocným lidem už tak mizerný život. Máte z toho radost? 

To, že zdravotnictví vůbec ještě funguje, je jen díky zdravotníkům a dalším zaměstnancům, jejichž práci za mizerné platy, lidskost a soucit k nemocným zneužíváte a
NEDOKÁŽETE ani dodržet sliby a navýšit platy! Místo toho hledáte trapné výmluvy a hrajete politickou hru s kraji, ačkoliv moc dobře víte, že úhrady pojišťoven nechodí na kra-
je, ale přímo do nemocnic. Ohlupujete veřejnost i nás zdravotníky! 

Nás odkazujete, ať si slíbené peníze vyjednáme, sám ale nedokážete u svých politických kamarádů vyjednat ani legitimní a nutné navýšení plateb za státní pojištěnce,
ani srovnání plateb OSVČ na úroveň zaměstnanců. Systém se dál potápí, takže pacienti plaťte víc a víc – hlavně ať podpoříme podnikatele nízkými odvody a farmaceutické fir-
my se napakují víc a víc. Jako ministr nedokážete obhájit vůbec nic, dokážete se jenom přetvařovat před pacienty a tvrdit, jak je vše v jejich zájmu. Ostatně každý, kdo se už set-
kal s Vašimi nadstandardy nebo připlácením za konkrétního lékaře, si na Vaši reformu (ve skutečnosti destrukci zdravotnictví) udělal názor. Neznám jediného pacienta, který s výp-
lody Vašeho chorého mozku souhlasí. Více a více nemocných se k potřebné péči nemá šanci dostat nebo ji z finančních důvodů odkládá a Vy si přitom stále dokola své reformy
pochvalujete. 

Prý neumíte spravovat fakultní nemocnice, a tak je raději předáte jiným. Ale privatizace to není?! Nenechte se vysmát... A co tedy umíte? Radíte ředitelům, jak mají pracovat,
ale sám jste to ve funkci ředitele ve FNHK zvládl jen s extrémními nárůsty úhrad od pojišťoven na úkor dalších. To se to radí, viďte? Teoretik od stolu, který sám nepředvedl nic. 

Hovoříte o efektivitě, ale s nefungující VZP a prošustrovanými miliardami neděláte nic!!! Zařiďte, ať opustí VZP všichni, co se podíleli na IZIPu, a odstraňte Šnajdra! Na to od-
vahu nemáte, co? To by se kamarádům z koalice nelíbilo... Zato máte odvahu navrhovat, aby lidé v LDN odevzdávali celý důchod a přišli tím o svůj byt a stali se bezdomovci po
propuštění z léčebny. Jste na sebe hrdý, že? Ubližovat těm nejslabším – nemocným a postiženým – se stalo Vaším krédem. Ostatně tohle je přeci krédo každého asociála. 

Je mi z Vás zle...
Každý den doufám, že už z této vlády vypadnete a podaří se zachránit alespoň to málo, co ještě zbylo.                                                                               Iva ŘEZNÍČKOVÁ



Jste utopen v politickém bahně 
Pane ministře, píši Vám pouze a jen za sebe. Jsem zdravotní sestra s dlouholetou praxí. Vy mě ovšem nazýváte „vyděračem“. Stála jsem na straně lékařů v akci

„Děkujeme, odcházíme“ i přesto, že nešlo o zvýšení mého platu, stála jsem na straně lékařů, protože všechny jejich požadavky byly oprávněné. Za to Vy jste se zacho-
val jako Kalouskovec, se lží Vám vlastní jste nás poslal žebrat na VZP, která je ovládaná gaunery nejvyššího kalibru. 

Platy zdravotníkům ve většině případů navýšeny nebyly. K čemu je ministr zdravotnictví, který nedodrží závazně daný slib, nehájí zájmy svých zdravotníků a paci-
entů? K čemu je ministr zdravotnictví, který vlastně ani ministerstvo neřídí. Zrušil jste s Nečasem IZIP, dvě milardy zmizely nenávratně v černé díře a Vy si dovolíte (ne-
bo spíše TOP 09) vytvořit další tunel, který nazýváte „platforma rozvoje elektronického zdravotnictví“. Kopete za jeden tým a tím je TOP 09 a vláda premiéra Nečase,
ale nekopete za nás zdravotníky ani pacienty. Domnívám se, že ve své funkci jste neudělal nic, co by přispělo k rozvoji zdravotnictví, právě naopak.

Vaše personální vyhláška odsuzuje zdravotní péči k devastaci, zákon č. 372/2011 má výrazné nedostatky, což jste zjistil hned záhy. Národní registr zdravotnických
pracovníků je diskriminující. Na jedné straně vydáte vyhlášku o kvalitě a bezpečí lůžkové péče a na straně druhé svou personální vyhláškou kvalitu péče výrazně ome-
zujete. Omezujete dostupnost lékařské péče tím, že přihlížíte rušení některých oddělení nebo dokonce uzavírání nemocnic. Léky jsou předražené, regulační poplatky příliš
vysoké. Pokud starý člověk nebo invalida leží několik týdnů v nemocnici, nezbývá mu ani na to, aby zaplatil nájem. My zdravotníci nejsme Ti, co ohrožují životy paci-
entů, jak jste tvrdil. 

Co  se  týče  nelékařských zdravotnických pracovníků, tak zákon 96/2004 a jiné vyhlášky se novelizovali již několikrát. Vzdělávací systém je nefunkční a nepřinesl
v praxi nic pozitivního. Kreditní systém a registrace nelékařských pracovníků, které se v České republice s velkou slávou zavedly, se nyní budou se vznikem komory
zdravotnických pracovníků opět rušit. Vznik komory bude stát opět další peníze a troufám si říci, že to bude další nefunkční instituce, živená z povinných členských
příspěvků „dobrovolných“ členů. O sestrách v této zemi rozhoduje jedna osoba, přisluhovačka ODS.

Jsem zdravotní sestra a svou práci budu dělat dál za každých okolností, jako mnoho mých kolegyň, protože svoji práci děláme rády. A na to zřejmě, pane ministře,
sázíte.

Pane ministře, jste loutkou této vlády a ministra Kalouska. Jste utopen v politickém bahně. Možná, až se jednou ohlédnete za svojí politickou kariérou a stavem zdra-
votnictví, bude Vám z toho zle.

3. 6. 2012                                                                                              S pozdravem                                                                      Veronika MÜHLSTEINOVÁ
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Hřešíte na práci zdravotnického personálu

Pan ministr zdravotnictví je opět jen loutkou v systému. Je to škoda, neboť, dle zpráv zaměstnanců z předchozího působení ředitele, byl zcela jiný a uměl se
zaměstnanců v  nemocnici zastat.

Pan ministr slíbil navýšení odměn zdravotníkům, což nesplnil. Z morálního hlediska by se měl zamyslet nad tím, že sliby jsou platnou regulí a jejich nespl-
nění je důvodem k odstoupení.

Reformy zdravotnictví neprojednal s lidmi, kteří právě zde pracují, ani s pacienty, kteří mají na vše nedobrý názor. Ano, jede se podívat do nemocnic, ale ne-
slyší hlas lidu. 

Na ministerstvu neudělal změnu žádnou, zato v poplatcích pacientů a dalších škrtech se předvedl jako člověk, který nemá sociální cítění a zdravotnictví be-
re jako výdělečnou činnost. 

Při otázkách pan ministr neustále tvrdí, že je z čeho navýšit platy zdravotníkům a je třeba tlačit na kraje, a kraje zase tvrdí, že nemají z čeho toto dotovat.
Pan ministr hřeší na práci zdravotnického personálu, která je vykonávána hlavně z morálního aspektu zadaného při vzdělání a práci samotné, tedy práci pro li-
di, potažmo nemocné. Odměna za tuto práci je zcela neodpovídající stále se zvyšujícím poplatkům i několikanásobným daním a dalším vládou nařízeným výda-
jům poctivě pracujících lidí.

Tento ministr by měl odstoupit, a protože byl lékař a vykonával práci pro pacienty, měl by k tomuto vést i současnou vládu, která svým působením zavinila
mnoho křivd pro lid.                                                                                                                                                                              Ivana BUREŠOVÁ

Jakým právem si z nás děláte legraci?
Pane ministře,

osobně se mi nelíbí to, že dáváte nám zdravotníkům falešné naděje. Já, když něco slíbím, tak to vždycky dodržím. Ale z Vás bych si příklad opravdu vzít ne-
mohla. Stále jsem Vám věřila, ale už tomu tak není!!!

Jste člověk, který naslibuje, ale skutek utek. Jak k tomu my zdravotníci, kteří dnes a denně poskytujeme péči nemocným lidem, přijdeme?
A Vy nám ještě chcete a přidáváte práci a my máme dělat zadarmo? (Ano, tušíte správně, hovořím o Vašem výmyslu a sice navyšování kompetencí!)
Ale nyní je na Vás, aby jste dodržel slib, který jste nám dal již loni, ale stále jej NESPLNIL!
Tak se ptám: Kdy dojde k navýšení platu pro nás zdravotníky o slibovaných 6,25 %? Kdy se konečně rozhodnete provést toto navýšení? Jak dlouho si mys-

líte, že ještě jsme ochotni čekat? Proč si z nás neustále děláte legraci? Jakým právem? Myslíte si, že to je směšné? Tak to opravdu není!!!!
Pokud na svou práci nestačíte, měl byste se vážně nad sebou zamyslet a raději odevzdat svou funkci jinému kompetentnějšímu. Myslím, že změna by Vám

velmi prospěla. Připadá mi, že jste více unavený, a tudíž nezvládáte již náročné úkoly. (Ikdyž tento je zrovna lehký - navýšení platu.)
Co si tak asi máme myslet? Na své zdravotníky zapomínáte, a to už je pro mě známkou jisté nemoci. Být Vámi, tak se zamyslím. A pokud na to nemáte, ra-

ději odejděte!!!
V Opavě 2. 6. 2012                                                                           S pozdravem                          Libuše MORAVCOVÁ, Slezská nemocnice v Opavě

Zklamal jste nás sestřičky i ostatní nelékaře
Pane ministře,

osobně jsem byla přítomna jednání, kde jsme se z důvodů ochrany zdraví pacientů v té nejkritičtější chvíli vzdali části financí, které si svým
protestem  vybojovali  lékaři.  Osobně jsem slyšela, jak slibujete, že sestřičkám a i ostatním nelékařům v tomto roce finance navýšíte. Proč to
u lékařů šlo, a u nás a ostatních to nejde? Spoléháte na to, že jako sestry takovou formu protestu nezvolíme?

Za sebe můžu prohlásit, že já opravdu asi ne. Ono už dnes většina z nás, aby mohla důstojně žít, vykonává dvě i více zaměstnání. Nemůže si
dovolit opustit svou práci, nebo se nechat vyhodit. Šidíme svůj osobní život, šidíme své rodiny, pro svou práci, která má smysl, která nás na-
plňuje, kterou já opravdu miluji. Nezdá se mi, že mít důstojný plat, kompenzující naši zodpovědnost, naši fyzicky i psychicky těžkou práci, je
tak velký a nesplnitelný požadavek.

Už v pohádkách je lid pyšný na své krále, kteří umí držet slib. Já na svého ministra pyšná nejsem. Zklamal jste. Zklamal jste nás sestřičky i
ostatní nelékaře.                                                                                                                        Dana KRÁSOVÁ, všeobecná sestra, Praha



Děkujeme, odejděte!
Vážený pane ministře,

jako zaměstnanci i jako pacienti Vám chceme sdělit, že už máme až nad hlavu situace, kdy zdraví = byznys. Pouze Vy a Vaši vládní partne-
ři vyostřujete situaci ve zdravotnictví nad únosnou mez. 

Zaměstnanci nejsou i přes sliby za svou práci adekvátně ohodnoceni a pacienti jsou v roli otřípajících se oslíčků. Místo po zdravotním stavu
jsou dotazováni po regulačních poplatcích (které mimochodem nic neregulují, když se na akutní vyšetření čeká i 3 měsíce), po operacích jsou
druhý den posíláni do domácí péče, kterou jim nemá kdo poskytnout, poněvadž školený personál doma nemají. Tak všichni docházejí někam,
jezdí po různých vyšetřeních a ošetřeních, místo toho, co by byli za týden propuštěni relativně v pořádku. Ono je rozdíl dostupnost péče v Praze
nebo tady na Valašsku, kdy jede autobus dvakrát denně, pokud vůbec. Zaměstnanci jsou mezi sebou záměrně profesně rozeštváváni, místo to-
ho, aby byli tým, na jehož konci je vyléčený člověk, nikoliv skupiny, které se navzájem osočují, čí práce je důležitější. A o fundovanosti krajů
by se dalo s úspěchem pochybovat. 

Pořád jenom slyšíme, nejsou peníze, všechno platíme, jak mourovatí, tak se ptáme, kdy budou? Tak zrušte zdravotní pojišťovny a nechte jed-
nu až tři, beztak jenom polykají peníze poplatníků. Taková reforma je k ničemu! 

Děkujeme, odejděte!
MO OSZS ČR Krajská nemocnice T. Bati Zlín 
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Nesplněním slibu jsem znechucen

Vážený pane ministře,
v době, kdy v naší zemi hrozil hromadný odchod lékařů, a tím i kolaps českého zdravotnictví, jsme my, pracovníci záchranných služeb, ne-

jen neomezili svůj provoz, ale dokonce jsme byli připraveni posílit naše služby, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů našeho státu. Dnes, půl
roku od memorandem slibovaného navýšení platů pro zdravotníky, stále velká většina z nás marně čeká na slibované navýšení mezd.
Přehazování slibu mezi Vaším ministerstvem a kraji mi příjde jen jako předvolební boj mezi politickými stranami a rozhodně nevede ke kon-
struktivnímu řešení. 

Osobně jsem tímto velmi znechucen. Nechce se mi věřit, že v době, kdy se rozkrývají úplatkářské aféry, jejichž aktéři mají doma částky, jaké
si nikdo z běžně pracujících lidí v tomto státě ani neumí představit, se nenajdou prostředky na zvýšení mezd pro zdravotníky! Možná kdyby se
hospodařilo na všech úrovních čistě a neúplatně, zjistili bychom, že je dostatek finančních prostředků nejen na mzdy zdravotníků, ale i na spou-
stu dalších věcí. Zajímalo by mě, jaký by byl Váš přístup k dodržování memoranda, kdyby v krajích vládly pravicové strany.

Jste přesvědčen, že pokud by se akce „Děkujeme, odcházíme!“ zopakovala, že Vás záchranáři opět podpoří? Domnívám se, že už by nikdo
Vašim slibům podruhé neuvěřil!

S pozdravem,                                                                                                                         Martin VOSTAL, zdravotnický záchranář

Žádám, aby kvalitní péče zůstala dostupná
Vážený pane ministře,

věřím, že jste příslib z memoranda týkající se navýšení platů a mezd lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v roce 2012 myslel vážně.
Věřím, že plníte své sliby. Věřím, že zaměstnavatelé mají finanční prostředky na navýšení odměn zaměstnancům od zdravotních pojišťoven díky
úhradové vyhlášce, kterou jste vydal. 

Avšak velké části pracovníků ve zdravotnictví nebyly navýšeny příjmy a zaměstnavatelé a zřizovatelé se vymlouvají na nedostatek finančních
prostředků a nevyhovující úhradovou vyhlášku. Z neplnění dohody tak obviňují Vás a Vaše ministerstvo. Je čas zabránit těmto pomluvám a ob-
hájit Vaši čest. 

Proto Vás žádám, abyste navýšení platů nařídil změnou vyhlášky upravující platové tabulky, stejně jako v loňském roce, a vytvořil tak tlak i
na zaměstnavatele odměňující zaměstnance mzdou.

Dále Vás žádám, v souvislosti s reformními zákony, aby kvalitní zdravotní péče zůstala dostupná všem občanům naší země bez ohledu na je-
jich sociální postavení a zdravotnictví zůstalo veřejnou službou.

V Praze dne 4. 6. 2012,                                                     Jan ZATLOUKAL, účastník shromáždění před Ministerstvem zdravotnictví

Jako ministr nás opravdu hodně bolíte
Pane ministře, protože se nemohu zúčastnit dnešního happenningu, posílám Vám svůj názor e-mailovou poštou. Zdravotní sestrou jsem od

roku 1979 a zažila jsem v našem zdravotnictví ledacos. Tak zoufalý stav, jako je nyní, ovšem NE. Ministři zdravotnictví byli lepší i horší. Ani
jeden nebyl horší než Vy. Pokud použiji stupnici k monitorování intenzity bolesti 1 až 10, máte číslo 10. Vy nás opravdu hodně bolíte. Vaše re-
forma zdravotnictví nemá hlavu ani patu. Ani ji nejste schopen při veřejném setkání obhájit. Vaše argumenty jsou snůška plků. 

Je to dost zarážející, vzhledem k tomu, že jste zdravotník, celkem uznávaná lékařská osobnost. Ačkoli myslím, že řada lékařů, kteří Vás do-
nedávna obhajovali, již svůj názor pozměnila. Doposud mě z Vás ministrů naší ,,úžasné" vlády nejvíce vytáčel ministr práce a sociálních věcí
pan Jaromír Drábek. V současnosti jste na prvním místě Vy. Z Vás mám nejen hypertenzi, ale také silnou nauzeu.

Toto je názor můj. Zdravotní sestry, která se stará o nemocné, většinou staré lidi, po celý svůj profesní život, která svou práci vykonává jako
poslání. Protože za práci berou v normálním světě odpovídající mzdu. 

Součástí tohoto e-mailu je zároveň podpora ZO OSZSP ČR v Novém Bydžově a sympatizantů, kterou vyjadřují dnešnímu happenningu po-
řádanému před Ministerstvem zdravotnictví. 

Tak HEZKÝ DEN
4. června 2012                                                                                                                                                         Jitka BOŤÁNKOVÁ



Sdělení výboru Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Fakultní nemocnice Ostrava 
Zpráva o aktivní účasti předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníkové na komunistické akci 1. května 2012 na pražském Výstavišti nás šoko-

vala (viz Zdravotnické noviny číslo 19 ze 7. května 2012). V žádném případě nesouhlasíme s tím, aby náš odborový svaz byl spojován s poli-
tickou stranou. Politizace odborů je z našeho pohledu nepřípustná, dá se očekávat odliv členů. Na schůzi Výboru Základní organizace OSZSP
Fakultní nemocnice Ostrava (ZO, VOO) dne 17. května 2012 jsme pod vlivem této zprávy znovu otevřeli možnost nesetrvání v OSZSP, který
se v osobě předsedkyně Bc. Žitníkové veřejně spojuje s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Odbory mají řešit především postavení zaměst-
nanců vůči zaměstnavateli, a to zcela bez ohledu na politickou příslušnost a náklonnost členů odborové organizace.

Za ZO:
Ing. Jiří Lorenc, předseda VOO
MUDr. Iva Kielkowská, místopředsedkyně VOO
Šárka Riedlová, místopředsedkyně VOO
Bc. Věra Polášová, předsedkyně Dozorčí rady ZO

Příloha: První máj s předsedkyní OSZSP ČR
Za „překvapení“ označil 1. května zpravodajský server Novinky.cz účast předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Bc. Dagmar Žitníkové na oslavách Svátku práce pořádaných Komunistickou stranou Čech a Moravy v Praze.
V článku uveřejněném pod titulkem „Bohatí ‚bezostyšně sají peníze´ z našich kapes, znělo pražským Výstavištěm“ se mimo jiné píše:
„Moderování akce se zhostila šéfka pražské KSČM a poslankyně Marta Semelová. Ve svém projevu podpořila protivládní protesty a gene-

rální stávku. Později vyzývala účastníky komunistického mítinku k podpisu petice za zvýšení daní pro bohaté. 
Hlavní slovo ovšem měl u Křižíkovy fontány místopředseda KSČM Stanislav Grospič. ‚Odmítněme dnešní morální bahno pravicové korup-

ce,‘ prohlásil. Grospič vyzval k zastavení reforem, odstoupení a vypsání předčasných voleb. Podpořil také vyšší zdanění bohatých, kteří prý
‚bezostyšně sají peníze‘ z kapes obyčejných lidí. Překvapením komunistické akce se stala účast šéfky zdravotnických odborů Dagmar Žitníkové.
Promluvila na pódiu, kdy ocenila Grospičův projev. Myšlenky, které v něm zazněly, označila za precizní. Oslavu Svátku práce v režii KSČM
označila za ‚krásnou‘.“

Odpověď předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníkové
V Praze 21. května 2012

Vážený pane předsedo, vážené členky a členové výboru odborové organizace,
omlouvám se, že reaguji se zpožděním na Váš první dopis VOO č.j. 2012/205 a současně bych Vám chtěla odpovědět na dopis VOO č.j.

2012/229, oba k mé účasti na oslavách 1. máje 2012 na pražském výstavišti, které organizovala KSČM. Květnové dny byly hektické a den má
pouze dvacet čtyři hodin. 
Vážené kolegyně a kolegové,

takže nyní něco k samotné situaci. V pondělí 30. dubna, v době mé účasti na odborářském vzpomínkovém aktu na 1. máj na Střeleckém ost-
rově v Praze, mě oslovili zástupci KSČM, zda bych mohla pozdravit účastníky oslav 1. máje - svátku práce, na výstavišti v Holešovicích. Jejich
žádost mě překvapila, nicméně jsem jí konzultovala s přítomným předsedou ČMKOS Jaroslavem Zavadilem a dalšími přítomnými předsedy
odborových svazů. I na základě jejich sdělení, že na těchto oslavách zástupci odborů pravidelně vystupují, jsem nabídku přijala. Netušila jsem,
že moje účast na akci parlamentní strany, kterou oslovujeme i my, pokud potřebujeme prosadit zájmy členů našeho svazu, vyvolá takové emo-
ce. Musím přiznat, že akce KSČM mně zajímala i z hlediska počtu osob, které si připomínají v ČR podstatu svátku práce. Můj zájem vyvolala
souhra  náhod, kdy náš o dborový  svaz měla dne 2. května navštívit delegace britských záchranářů, majících specifický požadavek účasti na
prvomájovém průvodu v ČR.

A nyní k mému vystoupení a ke komunikaci s novináři. Ve svém projevu jsem slušně poděkovala za pozvání, zmínila jsem, že je krásný slu-
nečný den a řekla jsem, že místopředseda KSČM ve svém projevu precizně připomněl, proč se slaví 1. máj jako svátek práce (jeho shrnutí pod-
staty svátku práce bylo skutečně vyčerpávající). Dále jsem uvedla, že i po 126 letech je odkaz 1. máje stále živý, protože dnes více než jindy
odbory bojují za zachování sociálního státu, sociálního evropského modelu a základních zaměstnaneckých jistot. To, co z toho vzniklo v mé-
diích, bohužel ovlivnit nelze, ale s tím máte zkušenosti i Vy. Ještě pro úplnost, po absolvování oslav 1. máje v režii KSČM jsem na stejném
místě navštívila od 14 hodin i oslavy svátku práce v režii ČSSD, kde mě už nikdo z přítomných novinářů nekontaktoval. 
Vážené kolegyně a kolegové,

moc mě mrzí vzniklé nedorozumění a také Váš pocit z politizace odborů. Domnívám se, že tady dochází k našemu obrovskému nepochope-
ní. Odbory jako takové dělají politiku, a to politiku v nejčistším slova smyslu. Politika je zájem o věci veřejné a my se z podstaty odborů o věci
veřejné zajímáme. Naše sociální politika vychází z našeho programu a spočívá v obhajobě zaměstnaneckých, občanských a lidských práv. Naše
politika je tou nejčitelnější a nejtrvalejší politikou v rámci ČR, kterou jsme připraveni obhajovat kdykoliv a kdekoliv. Zaměstnanecká a ostatní
práva se neprosazují pouze na úrovni zaměstnavatele, ale také u vlády a napříč politickým spektrem. Vedení OS se téměř denně stýká s repre-
zentanty všech politických stran a jedna z nich je občas i KSČM. Mimochodem připomínám, že hlasy KSČM byl zvolen i současný prezident.

Omlouvám se, pokud jsem se Vás dotkla, ale mou jedinou snahou je silný dobře fungující odborový svaz, jednající jak s parlamentními po-
litickými stranami, tak spolupracující s občanskou veřejností, a to vše ku prospěchu našich členů. 

Pokud budete mít zájem, velmi ráda Vám osobně podám doplňující vysvětlení. Závěrem Vás ještě jednou prosím, abyste i na základě před-
chozích zkušeností nedělali unáhlená rozhodnutí.

Úplně na závěr mám ještě dvě prosby. Prosím, aby do celé záležitosti nebyli vtahováni zaměstnanci odborového svazu. Pokud chcete vyvo-
lat diskuzi, obraťte se, prosím, na kolegy odborové funkcionáře a na předsedy odborových organizací (třeba i té naší na OS). Dále prosím, abys-
te vzhledem k článku, který jste zaslali paní redaktorce PhDr. Marii Klírové, souhlasili s otištěním této odpovědi v Bulletinu.   

S pozdravem
Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR

Vyjádření krajské rady Moravskoslezského kraje 
KSČM je parlamentní stranou a pokud je nám známo, odbory jednají v zájmu svých členů se všemi stranami, zastoupenými v parlamentu.
Pokud jsme byli informováni, své vystoupení naše předsedkyně konzultovala s předsedou ČMKOS Zavadilem a on toto schválil.
Je smutné, když sami členové OS se postaví proti své předsedkyni na stranu tzv. nezávislých novinářů. Vidíme v tom jen využití situace ně-

kterých ZO, hlavně z fakultních nemocnic, k odvolání naší předsedkyně a nejednotnosti v našem OS.
V  době,  kdy  hrozí  celému našemu zdravotnictví díky vládě totální rozvrat a zhoršuje se situace všem, kteří pracují ve zdravotnictví, v za-

řízeních sociální péče či lázeňství a hygieně, musíme být jednotni v názorech a silní v jednáních s politiky na všech úrovních a ne se zabývat
podružnými epizodami. 

Krajská rada Moravskoslezského kraje podporuje a bude naši předsedkyni i nadále podporovat
Za KR OSZSP ČR Moravskoslezského kraje předsedkyně Vladimíra BUČKOVÁ
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O co jde? Kam kráčíme?
Stal jsem se nechtěným účastníkem skutečností pro mne naprosto bizarních. 1. května předsedkyně Žitníková vystoupila na oslavách Svátku práce, konaných na

pražském Výstavišti parlamentní stranou. Informace z médií zavdaly podnět k vyjádření názoru VOO FN Ostrava. Potud by situace byla vcelku standardní a srozu-
mitelná všem, i těm později do věci zavlečených. Výměna názorů je demokratický obyčej, který by měl vést ku prospěchu všech zúčastněných. Výkonná rada byla
seznámena s výměnou názorů obou stran. Pro mne je překvapivé, kam se diskuze dostala.

KSČM se svou minulostí nevzbuzuje mé osobní sympatie, avšak jako parlamentní strana se podílí i na našich odborářských zájmech, a to spravedlivých pracov-
ních podmínkách zaměstnanců. Vedení OS se denně musí stýkat s mnoha institucemi a lobbovat za naše zájmy, neboť jen tak může prosazovat naše názory. I já osobně
chodím na Krajský úřad v Ostravě jednat s náměstkem hejtmana odpovědným za zdravotnictví, který byl nominován KSČM a tuším, že je i její členem, a jehož od-
borným poradcem je i ředitel FN Ostrava. 

Obávám se, že v tomto našem případě došlo k obrovskému nedorozumění. Média (a jistě i našeptávači) vyvolala bouři ve sklenici vody, podpořenou pseudoargu-
menty  a  polopravdami.  Já jsem  proti politizaci  odborů  stranickou cestou ve smyslu spojení se s jakýmkoliv stranickým subjektem naší politické scény. Historie
z blízké Evropy i vzdálenější Ameriky je pro nás určitě dostatečným varováním! Vždy to byly odbory, kdo na toto spojení doplatil svou důvěryhodností! Přesto od-
borům nezbývá, než se stýkat i se stranami a prosazovat svůj pohled na věc.

Je tu však další část sdělení VOO FN Ostrava, a to vystoupení z OS z důvodů odmítání politizace odborů a prosazování jen a pouze zaměstnaneckých zájmů u za-
městnavatele. Od funkcionářů odborů velmi zajímavé sdělení, neboť tímto se sami usvědčují z naprosté ignorace reality! Jsou to zákony, nařízení vlády a vyhlášky
tohoto státu, schvalované legislativním procesem, jehož se aktivně účastníme a snažíme se jej ovlivňovat a připomínkovat ve prospěch našich členů. Problémem je,
že se mnoho subjektů cítí na tomto poli vyvolených, avšak jen málo (zato však dostatečně silných) je povolaných. Menší a ještě menší odborové subjekty se takto
nemohou účastnit připomínkování legislativy a svým členům poskytují vpravdě „medvědí službu“! 

Jednání se zaměstnavatelem jsou důležitá, ale legislativní rámec vymezuje hřiště a určuje pravidla vyjednávání. Pokud tuto realitu nevidí funkcionáři, považuji za
nutné tento fakt připomenout nejširší členské základně! Snad Napoleonský komplex, snad pocit vlastní výjimečnosti či závist vede k drolení a rozkladu větších cel-
ků na menší subjekty a k jejich postupnému zániku. Toto je přesně situace, která usnadňuje nerušenou vládu protistrany bez ohledu na zájmy členské základny od-
borů. Tento stav mě irituje, obzvláště v době, kdy je nutné táhnout za jeden provaz (společně na stejném konci), v době, kdy arogance moci znovu útočí na základní
principy sociálního smíru. Místo abychom veškeré síly věnovali jednotnému postupu, necháme se unášet mediálními polopravdami.

Ptám se tedy: Komu zmíněné situace vyhovuje a co se za ní skrývá? Je to nepřekonatelný názorový rozdíl, nebo je snad příčina jinde?
Vít PŘIBYLÍK, člen výkonné rady OS za Moravskoslezský kraj, 

vr.pribylik@zdravotnickeodbory.cz

První jednání po ustavení Sítě mladých EPSU
Díky finančnímu sponzorování

Evropskou odborovou federací odboro-
vých svazů veřejných služeb (EPSU) se
mohlo uskutečnit jednání zástupců mla-
dých zástupců odborových svazů veřej-
ných  služeb  v  Evropě.  Jednání to bylo
v dnešní době úsporných opatření ohrožu-
jících veřejné služby opravdu důležité. 

Nezaměstnanost mladých lidí je
alarmující a v celé EU a okolních
státech je nejméně dvojnásobná oproti
nezaměstnanosti obecně. V České re-
publice dosahuje nezaměstnanost mla-
dých nyní téměř 20 %, ale nejhorší si-
tuaci zažívají mladí ve Španělsku, kde
je nezaměstnaný každý druhý mladý
člověk do 35 let! 

Evropská federace odborových svazů
veřejných služeb tento problém vnímá
velmi palčivě, a proto objednala u Insti-
tutu pro výzkum zaměstnanosti a práce
studii, kterou hodlá využít pro podporu
argumentace u Evropské Komise a
Evropského parlamentu k urychlenému
řešení tohoto stavu.

Existenční nejistota ohrožuje další
vývoj celé generace, která místo mož-
nosti nastoupit do pracovního procesu
zůstává mimo standardní pracovní trh
a nezbývá jí, než často kývnout na for-
my pracovních úvazků na samém po-
kraji zákona. Krátkodobé pracovní
úvazky / úvazky na dobu určitou jsou
brány bankami jako nedůvěryhodné a
mladým tak není umožněno pořídit si
pomocí hypotéky vlastní bydlení.
Situace se tak odráží i v dalších aspek-
tech života! Mladí, kteří ve valné
většině nemají úvazek na dobu neurči-

tou, jsou v dnešní době úsporných opa-
tření také první volbou při propouštění.

EPSU se velmi obává tohoto nasto-
leného trendu, který je ještě prohlubován
ekonomickou recesí a úspornými opatře-
ními.

Jako zástupce mladých za odborové
svazy sdružené pod EPSU v České repub-
lice byla zvolena Terezie Písařová z Od-
borového svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR. Během prvního setkání zástupců
mládeže EPSU - po úvodní debatě k alar-
mující situaci mladých - informovala
Terezie Písařová přítomné o konkrétní si-
tuaci v České republice, o kampaních a
akcích Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče ČR i situaci mladých v tom-
to OS. Přítomným na jednání byly připo-
menuty důvody probíhající kampaně,
průběh a protestními akce. Powerpointová

prezentace bude dostupná v původní po-
době - anglické verzi na internetových
stránkách odborového svazu. Členové
Sítě mladých jsou v kontaktu především
prostřednictvím  mezinárodních   konfe-
renčních hovorů v anglickém a francouz-
ském jazyce a využívají tak bezplatné pro-
středí a možnosti sociálních sítí.

Informace navazovaly na tiskové
zprávy, které jsou prostřednictvím
Terezie Písařové pravidelně zasílány do
Bruselu a které byly během tohoto i mi-
nulého roku několikrát úspěšně vy-
brány  tiskovým  oddělením  v Bruselu
k   vydání   jako   hlavní   zpráva   dne
v Bruselském tisku. 

Tyto zprávy (v anglickém i českém
jazyce) jsou následně z Bruselu zasílány
na Evropské instituce a zpětně také do
České republiky, a připomínají a upo-

zorňují  naše  české  politické zástupce
v Evropských institucích i českou
vládu, jak je situace vnímána odbory! 

Odbory tak prostřednictvím Bru-
selských tiskových zpráv mimo jiné
účinně připomínají akce a důvody,
které k nim odborové svazy vedou
(zprávy dostávají také všechny ostatní
odborové svazy, napříč celou Evropou).

Zástupci mladých jednotlivých zemí
ustavili během prvního jednání zájmové
sektory Sítě mladých, dle rozdělení EPSU.
Dále  bylo dohodnuto informovat o pa-
lčivé situaci mladých jednotlivé stálé
výbory EPSU během jejich zasedání. Ve
stálém výboru zdravotnictví a sociálních
služeb EPSU přednesla prezentaci za Terezii
Písařovou Holanďanka P. Herschleb. 

Ing. Terezie PÍSAŘOVÁ,
pisarova.terezie@cmkos.cz



Předesíláme, že odstupné za-
městnanci nenáleží, pokud končí
pracovněprávní vztah založený
některou z dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr. 

Odstupné při skončení
pracovního poměru

z organizačních důvodů
Odstupné náleží v případě,

kdy pracovní poměr končí výpo-
vědí ze strany zaměstnavatele
nebo dohodou o rozvázání pra-
covního poměru odůvodněnými
jedním ze 4 výpovědní důvodů
obsaženými v ust. § 52 písm a) –
d) zákoníku práce. 

Jedná se zejména o skupinu
tzv. organizačních důvodů pro
skončení  pracovního   poměru
(§ 52 písm. a) – c) zákoníku práce): 
a) ruší se zaměstnavatel nebo je-
ho část,
b) přemisťuje se zaměstnavatel
nebo jeho část,
c) zaměstnanec se stane nadby-
tečným zhledem k rozhodnutí za-
městnavatele nebo příslušného
orgánu o změně jeho úkolů, tech-

nického vybavení, o snížení sta-
vu zaměstnanců za účelem
zvýšení  efektivnosti práce nebo
o jiných organizačních změnách. 

Výše odstupného je odstupňo-
vána podle délky trvání pracov-
ního poměru a činí nejméně jedno-
násobek průměrného měsíčního
výdělku, jestliže jeho pracovní
poměr u zaměstnavatele trval
méně než 1 rok, nejméně dvoj-
násobek průměrného měsíčního
výdělku, jestliže pracovní poměr
u  zaměstnavatele  trval   alespoň
1 rok a méně než 2 roky, nejméně
trojnásobek průměrného mě-
síčního výdělku, jestliže pracovní
poměr u zaměstnavatele trval ales-
poň 2 roky a více. Speciální úpra-
va výše odstupného se pak vztahu-
je na zaměstnance, kteří mají roz-
vrženu pracovní dobu v tzv. kontu
pracovní doby (tzv. konto přesča-
sů). Zákon výslovně stanoví, že za
dobu trvání pracovního poměru se
považuje i doba trvání předcho-
zího pracovního poměru u téhož
zaměstnavatele, pokud doba od je-

133. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení
pro účely zákona o veřejných zakázkách a
náležitostech profilu zadavatele 
134. Vyhláška o stanovení rozsahu polož-
kového vyúčtování ceny
135. Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčto-
vání ceny podle druhu služby
136. Sdělení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí o rozhodné částce pro určení cel-

kové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci pod-
le zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební ne-
schopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
139. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašu-
je částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hos-
podářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a
25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely stát-
ní sociální podpory
141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů
142. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením zá-
kladních registrů
148. Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných
událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
163. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

169. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
170. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
186. Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS
54/10 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení § 192 odst. 1 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 68
odst. 3 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve zně-
ní pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění po-
zdějších předpisů, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dal-
ších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve  znění  pozdějších  předpisů,  §  73  odst.   4  zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, § 53  odst. 4  zákona  č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 111  zákona
č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správním úřadech
a o odměňování těchto  zaměstnanců  a  ostatních  zaměstnanců  ve
správních  úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
§ 65 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve zně-
ní pozdějších předpisů

JUDr. Hana LISÁ, advokátka, 
lisa.hana@cmkos.cz
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Přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů
v období od 16. 4. do 6. 6. 2012

(výběr)

Odstupné při skončení pracovního poměru
Zaměstnanec, jehož pracovní poměr založený
pracovní smlouvou končí, má za určitých okol-
ností právo na poskytnutí odstupné od zaměst-
navatele.  Pro zodpovězení otázky, zda zaměst-
nanec právo na výplatu odstupného má či ni-
koli,  je  nutno  zkoumat,  jakým  způsobem a
z jakého důvodu pracovní poměr skončí.

ho skončení do vzniku následu-
jícího pracovního poměru nepře-
sáhla dobu 6 měsíců. 

Odstupné při skončení
pracovního poměru ze
zdravotních důvodů

Odstupné zaměstnanci náleží
při skončení pracovního poměru
výpovědí ze strany zaměstnava-
tele nebo dohodou o rozvázání
pracovního poměru z důvodu
uvedeného v ust. § 52 písm. d)
zákoníku práce. Tento výpovědní
důvod spočívá v té skutečnosti,
že zaměstnanec nesmí podle lé-
kařského posudku vydaného po-
skytovatelem pracovnělékař-
ských služeb nebo rozhodnutí
příslušného správního orgánu,
který lékařský posudek přezkou-
mává, dále konat dosavadní práci
pro pracovní úraz, onemocnění
nemocí z povolání nebo pro
ohrožení touto nemocí, anebo
dosáhl-li na pracovišti určeném
rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany  veřejného zdraví nej-
vyšší přípustné expozice. Výše
odstupného  v  tomto případě či-
ní nejméně dvanáctinásobek
průměrného výdělku. Zákon
však zná situaci, kdy zaměstnan-
ci i v případě skončení pracov-
ního poměru z důvodu uvedené-
ho v ust. § 52 písm. d) zákoníku
práce odstupné nepřísluší, a to

pokud se zaměstnavatel zcela
zprostí své odpovědnosti za ško-
du na zdraví pracovním úrazem
(nemocí z povolání) způsobenou
podle ust. § 367 odst. 1 zákoníku
práce. Zaměstnavatel musí pro-
kázat, že škoda vznikla jednak
tím, že postižený zaměstnanec
svým zaviněním porušil právní
nebo ostatní předpisy anebo po-
kyny  k  zajištění BOZP, ačkoliv
s nimi byl řádně seznámen a je-
jich znalost a dodržování byly
soustavně vyžadovány a kontro-
lovány. Dále zaměstnavatel ne-
bude odpovídat za vzniklou ško-
du, pokud prokáže, že škoda
vznikla v důsledku opilosti nebo
zneužití jiných návykových látek
postiženým zaměstnancem a za-
městnavatel nemohl škodě zabrá-
nit, a že tyto skutečnosti byly je-
dinou příčinou škody. Jsou-li na-
plněny důvody jen pro částečné
zproštění se odpovědnosti ze
strany zaměstnavatele podle ust.
§ 367 odst. 2 zákoníku práce, od-
stupné se poskytne zaměstnanci
v plné výši. 

Musíme dodat, že zákoník
práce ve výčtu výpovědních
důvodů zahrnuje i zdravotní ne-
způsobilost v důsledku obecného
onemocnění (§ 52 písm. e) záko-
níku práce; pozbyl-li zaměstna-
nec vzhledem ke svému zdravot-
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Studie v projektu BiDi (bipartijní dialog) na téma Specifické vzta-
hy zaměstnavatelů a zaměstnanců v sociálních službách, jak možná
víte, nesplnila zadání a očekávání sociálních partnerů. Pro další po-
kračování a práce na souvisejících projektech je však potřeba toto té-
ma  uzavřít -  alespoň stručným popisem oněch specifik, která práci
v sociálních službách charakterizují. Tento popis bude spoluvytvářen
se stranou zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb. Tato
práce navíc nám na druhou stranu dává možnost uplatnit velmi
výrazným způsobem náš pohled, pohled zaměstnanců, a vyzdvihnout
problematiky, které jsou předmětem našeho zájmu.

Doporučujeme využít této výzvy a nabízíme vám možnost zaslat
nám své vyjádření – stačí v poznámkách, bodech, tezích, jednotli-
vých myšlenkách, které pak zpracujeme do společného materiálku.
Sdělte nám, v čem spatřujete odlišnosti profesí v sociálních službách
ve srovnání s jinými profesemi, jaké jsou zvláštnosti výkonu těchto
povolání nebo resortu jako celku, co je charakteristické pro pracov-
níky v sociálních službách, v čem máte problémy, co je na vaší práci

pozitivního atd. Jen pro ilustraci, možná jako inspiraci, připomínám
původní cíle, jejichž naplnění jsme původně od studie očekávali.

Zhodnocení významu a specifičnosti sektoru sociálních služeb ja-
ko zaměstnavatele a zmapování jeho současné role na trhu práce
- prospěšnost poskytovatelů sociálních služeb jako zaměstnavatelů

z pohledu státu a politiky zaměstnanosti,
- zvýhodnění/znevýhodnění sektoru sociálních služeb na trhu práce

v porovnání s dalšími odvětvími v ČR, postavení sektoru sociál-
ních služeb v ČR a v Evropě,

- specifika vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel v sociálních služ-
bách,

- vliv financování, zkvalitňování a efektivizace sociálních služeb na
zaměstnavatelskou roli jejich poskytovatelů.
Jakékoliv své postřehy nám, prosím, zasílejte na adresy: 
zdenkova.lenka@cmkos.cz a stepankova.ivana@cmkos.cz
Děkujeme předem za spolupráci.

Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ, stepankova.ivana@cmkos.cz

Šance pro sociální služby

nímu stavu podle lékařského po-
sudku vydaného poskytovatelem
pracovnělékařských služeb nebo
rozhodnutí příslušného správ-
ního orgánu, který lékařský posu-
dek přezkoumává, dlouhodobě
zdravotní způsobilost). Pro tento
výpovědní důvod odstupné ze zá-
kona nenáleží. Zda se jedná o ztrá-
tu zdravotní způsobilosti k výko-
nu práce v důsledku kvalifikova-
ných okolností (pracovní úraz,
nemoc z povolání atd.) nebo
obecného onemocnění, posoudí a
stanoví poskytovatel pracovnělé-
kařských služeb v posudku vy-
dávaném pro tento účel. 

Odstupné a dohoda
o rozvázání pracovního poměru

Jak bylo v úvodu konstato-
váno, zaměstnanci náleží od-
stupné i v případě, kdy mezi za-
městnavatelem a zaměstnancem
dojde k uzavření dohody o roz-
vázání  pracovního  poměru,  ale
z výše uvedených důvodů.
Zákoník práce stanoví obligator-
ně písemnou formu této dohody a
vedle obecných předpokladů, ja-
ko je specifikace smluvních
stran, projev vůle k rozvázání
pracovního poměru a podpis
stran, musí být v dohodě sjednán
den, k němuž pracovní poměr
končí. Nicméně ve výše specifi-
kovaných případech doporučuje-
me, aby zaměstnanec před pode-
psáním dohody trval na vý-
slovném uvedení důvodu skonče-
ní pracovního poměru v textu do-
hody. Ačkoli právo na odstupné
vzniká ze zákona naplněním pod-
mínek pro jeho vznik, uvedením
důvodu, který zakládá právo na
odstupné, může zaměstnanec po-
sílit své postavení v případě spo-
ru o vyplacení odstupného. 

Navýšení odstupného
Výše odstupného jsou záko-

níkem práce stanoveny jako mi-
nimální (viz text zákona „nejmé-
ně“), kdy zákoník práce výslovně
připouští odchýlit se od zákona a
sjednat nebo stanovit vyšší výši
odstupného. Je nepřípustné nao-
pak výši odstupného snížit nebo
odstupné v rozporu se zákonem
nepřiznat. Vyšší výše odstupného
může vyplývat zejména z kolek-
tivní smlouvy nebo z vnitřního
předpisu zaměstnavatele. Proto
nic nebrání tomu,  aby  byla  výše
odstupného v  kolektivní  smlou-
vě navýšena s tím, že musí být
brána na zřetel zásada rovného
zacházení se zaměstnanci. Ke
zvýšení například může dojít sta-
novení vyššího násobku
průměrného   výdělku  u zaměst-
nanců podle delší délky trvání
pracovního poměru (např. čty-
řnásobek průměrného výdělku
při trvání pracovního poměru 20
let).   
Výplata a vrácení odstupného 

Odstupné je zaměstnavatel po-
vinen zaměstnanci vyplatit po
skončení   pracovního    poměru
v nejbližším výplatním termínu
určeném u zaměstnavatele pro
výplatu mzdy nebo platu, pokud
se  písemně  nedohodne se za-
městnancem na výplatě od-
stupného v den skončení pracov-
ního poměru nebo na pozdějším
termínu výplaty. Odstupné jako
peněžité plnění nahrazující v zá-
konné míře zaměstnanci negativ-
ní důsledky spojené se skonče-
ním pracovního poměru není
však slučitelné s navazujícím
výkonem práce pro zaměstnava-
tele  za  podmínek vyplývajících
z ust. § 68 zákoníku práce. V si-

tuaci, kdy zaměstnanec, kterému
bylo odstupné vyplaceno, uzavře
se zaměstnavatelem novou pra-
covní   smlouvu   nebo   dohodu
o pracovní činnosti v rozhodné
době po skončení pracovního po-
měru, vzniká zaměstnanci povin-
nost odstupné vrátit. Roz-hodnou
dobou je doba odvozená od výše
odstupného odpovídající násob-
kům průměrného výdělku. To
znamená, že například při od-
stupném ve výši trojnásobku
průměrného  výdělku  se   jedná
o tři měsíce po skončení pracov-
ního poměru. Pokud zaměstnanci
vznikne nový pracovní poměr
nebo  vztah  na  základě dohody
o pracovní činnosti bezprostřed-
ně navazující na skončení pra-
covního poměru, vrací se od-
stupné v plné výši. Je-li mezi
oběma pracovněprávními vztahy
časový odstup, vzniká povinnost
vrátit odstupné v poměrné části
podle počtu kalendářních dnů od
nového nástupu do zaměstnání
po uplynutí rozhodné doby.
Dodáváme,  že uzavření dohody
o provedení práce nemá na po-
skytnutí odstupného vliv bez
ohledu na rozsah prací, které jsou
na jejím základě konány. 

Odstupné a podpora
v nezaměstnanosti

Právo zaměstnance na od-
stupné při skončení pracovního
poměru má vliv na výplatu pod-
pory v nezaměstnanosti v přípa-
dě, kdy se osoba po skončení pra-
covního poměru eviduje na úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání.
Uchazeči o zaměstnání, kterému
bylo z posledního zaměstnání vy-
placeno  odstupné,  se  podpora
v nezaměstnanosti nevyplácí
hned. Její výplata se ze zákona

odloží a podpora se uchazeči o za-
městnání se začne vyplácet až po
uplynutí doby, která se určí pod-
le počtu násobků průměrného
výdělku, ze kterých byla odvoze-
na zákonná výše odstupného. V
pří-padě, kdy zaměstnanci náleží
například odstupné podle zákona
ve výši trojnásobku průměrného
výdělku, podpora v nezaměstna-
nosti se začne vyplácet až po
třech měsících. Pokud by zaměst-
nanci bylo vyplaceno odstupné
ve vyšší výši například na zákla-
dě ujednání o zvýšení odstupné-
ho v kolektivní smlouvě, k této
vyšší výši se nepřihlíží, vždy je
rozhodná zákonná výše odstup-
ného. 

Od 1. 1. 2012 zákon o zaměst-
nanosti   upravuje   kompenzaci
v případě, kdy zaměstnanci ne-
bylo zaměstnavatelem v rozporu
s právními předpisy odstupné vy-
placeno. Pokud se osoba zaevi-
duje na úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání, byla by shora uve-
denou úpravou poškozena, jeli-
kož by nepobírala podporu v ne-
zaměstnanosti,  ani  neměla fi-
nanční prostředky představující
odstupné. Proto uchazeči o za-
městnání, kterému vznikl nárok
na podporu v nezaměstnanosti,
ale odstupné nebylo vyplaceno
po skončení pracovního poměru
v nejbližším výplatním termínu
anebo  v den skončení pracov-
ního poměru, poskytne úřad
práce  kompenzaci za dobu od
zařazení  do  evidence uchazečů
o zaměstnání do uplynutí roz-
hodné doby ve výši 65 %
průměrného měsíčního čistého
výdělku.
JUDr. Zuzana PLÁNIČKOVÁ, 

planickova.zuzana@cmkos.cz 



Fakultní nemocnice jsou dnes
upraveny zejména v zákoně o zdra-
votních službách, který fakultní
nemocnice vymezuje jako státní
příspěvkové organizace, u nichž
zřizovatelskou funkci vykonává
Ministerstvo zdravotnictví. Úpra-
va  fakultních nemocnic v zákoně
o zdravotních službách je velmi
stručná, neboť v převážné části
pouze převzala předchozí úpravu
obsaženou ve vyhlášce č. 394/1991
Sb., o postavení, organizaci a čin-
nosti fakultních nemocnic a dal-
ších nemocnic, vybraných odbor-
ných léčebných ústavů a krajských
hygienických stanic v řídící pů-
sobnosti Ministerstva zdravotnic-
tví České republiky. Fakultní ne-
mocnice poskytují zdravotní služ-
by a umožňují klinickou a praktic-
kou výukou v oblasti lékařství,
farmacie a ošetřovatelství. Fa-
kultní nemocnice uskutečňují sou-
visející výzkumnou činnost.
Fakultní nemocnice by proto měly
představovat poskytovatele zdra-
votních služeb poskytující zdra-
votní služby a provádějící vý-
zkumnou činnost na nejvyšší
úrovni. Stávající právní úprava
však nevytváří, podle Ministerstva
zdravotnictví, optimální podmínky
pro spolupráci fakultní nemocnice
a příslušné lékařské fakulty, čímž
nedochází k využití potenciálu
propojení poskytování zdravot-
ních služeb a uskutečňování vzdě-
lávání. Fakultní nemocnice jsou
státními příspěvkovými organiza-
cemi ve smyslu zákona č. 219/2000
Sb. a jejich zřizovatelem je
Ministerstvo zdravotnictví. Fa-
kultní nemocnice hospodaří s ma-
jetkem státu a při nakládání s ním
jsou omezeny zákonem č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vzta-
zích. Právní forma fakultních ne-
mocnic neodpovídá dnešnímu
způsobu financování, kdy pouze
zlomek jejich rozpočtu je napojen
na státní rozpočet. Většinu finan-
čních zdrojů, se kterými fakultní
nemocnice hospodaří, tvoří úhrady
za poskytovanou zdravotní péči ze
systému veřejného zdravotního

pojištění, prostřednictvím zdravot-
ních pojišťoven. Cílem věcného
záměru je proto nahradit v případě
fakultních nemocnic formu
příspěvkové organizace novou
právní formou. Tento nový druh
právnické osoby je částečně po-
dobný „ústavu“ v novém občan-
ském zákoníku. 

Fakultní nemocnice se při sesta-
vování svého rozpočtu řídí záko-
nem č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (rozpo-
čtová pravidla), podle kterého mu-
sí být rozpočet příspěvkové orga-
nizace po zahrnutí příspěvku ze
státního rozpočtu nebo stanovení
odvodu do státního rozpočtu sesta-
ven jako vyrovnaný. Lékařské fa-
kulty jsou součástí veřejné vysoké
školy ve smyslu § 22 odst. 1 písm.
a) zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách, a nejsou oproti fa-
kultní nemocnici samostatnými
právnickými osobami. V právních
vztazích proto vystupuje jako sub-
jekt příslušná veřejná vysoká ško-
la.

Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péče ČR a Českomo-
ravská konfederace odborových
svazů odmítají věcný návrh
zákona o univerzitních nemocni-
cích jako celek a požadují nevy-
hovující vztahy mezi fakultní ne-
mocnicí a lékařskou fakultou řešit
jiným způsobem. 

Nutno zdůraznit, že s návrhy na
zrušení fakultních nemocnic ve
formě státní příspěvkové organiza-
ce se nesetkáváme poprvé.
Naposledy byl takový návrh od-
mítnut za ministra Tomáše Julínka,
mj. na základě vyjádření nesouhla-
su občanů demonstracemi. V mír-
ně upravené podobě se však větši-
nu „reformních zákonů“ z dílny
bývalého ministra a senátora poda-
řilo prosadit současné vládě a
zbývá v zásadě již jen ono zrušení
státních příspěvkových organizací.
Vzhledem k předchozím návrhům
a dosavadním zkušenostem, napří-
klad z rušení okresních nemocnic,
si  musíme  uvědomit, že se jedná
o snahu nevratně legislativně na-

stavit podmínky pro tržní prostředí
i ve vysoce specializované lékař-
ské péči, medicínském výzkumu a
vývoji, ale i podmínky pro uvolně-
ní nakládání se stomiliardovými
majetky ve vlastnictví státu, o roz-
volnění dosud rigidního naklá-
dáním se státním majetkem, o mo-
difikovaný způsob umožnění
„vstupu zahraničního kapitálu“,
kdy pod tímto heslem byla zrušena
většina prosperujících českých
podniků. Příspěvková organizace
byla a je typickou neziskovou or-
ganizací a její použití je pro veřej-
nou službu nanejvýš vhodné. Ani
argument vícezdrojovosti financo-
vání univerzitní nemocnice není
na místě, neboť příspěvkové orga-
nizaci nic nebrání v získávání pro-
středků z více zdrojů. Pokud by-
chom se chtěli přiblížit „evropské“
terminologii, stačilo by zaměnit
slovo „příspěvková“ za slovo „ne-
zisková“. 

Sám předkladatel si uvědomuje,
že nepřijetím návrhu se nestane
nic. Podle důvodové zprávy, cituji:
„V případě nečinnosti nehrozí fa-
kultním nemocnicím z důvodu
přetrvání právní formy příspěv-
kové organizace žádné závažné
bezprostřední riziko“. V této sou-
vislosti upozorňuji na návrh záko-
na aktuálně předložený do legisla-
tivního procesu Ministerstvem
práce a sociálních věcí, který by
naopak měl státu, který zastupuje
MPSV, umožnit zřizovat nové
státní   příspěvkové    organizace
v oblasti sociálních služeb.

Méně rigidní nakládání s majet-
kem univerzitní nemocnice zna-
mená netransparentní způsob na-
kládání  s majetkem a předstupeň
k jeho rozprodeji, manažerské
řízení univerzitní nemocnice samo
o  sobě však není zárukou posky-
tování kvalitní zdravotní pé-
če/služeb a ukončení přímé vazby
na státní rozpočet v podobě
příspěvku ze státního rozpočtu
otevře možnost konkurzu a uko-
nčení činnosti nemocnice. Není
jasné, v čem je dnes fakultní ne-
mocnice špatná a jak by měla být
zlepšena spolupráce vysoké ško-

Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích předkládá Vládě České
republiky Ministerstvo zdravotnictví na základě usnesení vlády ze dne 26. 1. 2011,
dle kterého se do Plánu legislativních prací vlády na rok 2011 zařadila příprava
věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Důvodem přípravy věcného
záměru zákona je, podle Ministerstva zdravotnictví, existence fakultních nemocnic
v překonané právní formě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Ministerstvo zdravotnictví. Ve vztahu k fakultním nemocnicím se jedná, jak uvádí
Ministerstvo zdravotnictví, o dlouhodobý problém, který v případě jeho neřešení
bude přetrvávat i v budoucnu. Právní forma fakultních nemocnic a existence je-
diného zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, představují nedostatečné

podmínky pro spolupráci fakultní nemocnice a příslušné lékařské fakulty při poskytování zdravotních
služeb, praktické výuky zdravotnických pracovníků a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.
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Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích odbory neuspokojil 
ly a nemocnice, jaké jsou nedo-
statky v pracovněprávních vzta-
zích u zaměstnanců, kteří mají
uzavřený pracovní poměr jak s fa-
kultní nemocnicí, tak s vysokou
školou, v čem brání právní forma
příspěvkové organizace zpřístup-
ňování údajů o univerzitní ne-
mocnici ve veřejném rejstříku. 

Odbory zásadně odmítají jaké-
koliv kroky a změny, které by
vedly  z  rozvolňování  nakládání
s majetkem fakultních nemocnic,
s  majetkem,   který  byl  pořízen
z daní českých občanů nebo ze
sbírek, kterým bylo slibováno a
Ústavou garantováno, že byl tvo-
řen a určen pro ně, až budou po-
třebovat. Dále zásadně nesouhlasí
s tím, aby fakultní nemocnice by-
ly bez kontroly státu manažersky
řízeny a požadují pro odměňování
zaměstnanců poskytujících zdra-
votní péči zachování principu rov-
nosti a odměňování z veřejných
prostředků na základě jednotného
systému, které zaručuje platový
systém. Důrazně požadujeme,
aby univerzitní nemocnice byly i
nadále příspěvkovými organiza-
cemi Ministerstva zdravotnictví
a s transformací na právní for-
mu sui generis tak, jak je před-
ložena, zásadně nesouhlasíme. 

Odborový svaz důrazně poža-
duje, aby v orgánech univerzitní
nemocnice měli své zastoupení i
zaměstnanci, zejména aby zá-
stupce zaměstnanců byl členem
správní rady. Základním kame-
nem každého zdravotnického za-
řízení jsou jeho zaměstnanci. Zde
je  nutno  poukázat   na   analogii
s ustanovením § 200 obchodního
zákoníku,  kdy   své   zastoupení
v kontrolních orgánech zaměstna-
vatele mají zaměstnanci i v ob-
chodních společnostech. Již sa-
motný přístup zástupců zaměst-
nanců k aktuálnímu dění v zaříze-
ní, k informacím o ekonomické si-
tuaci a dalšímu vývoji, zamýšle-
ným strukturálním změnám apod.
může pozitivně ovlivnit atmosféru
v zařízení co do vztahů mezi za-
městnanci a mezi zaměstnanci na
straně jedné a zaměstnavatelem na
straně druhé. Českomoravská
konfederace odborových svazů
a i náš odborový svaz důrazně
požadují, aby podstatné na-
kládání s majetkem univerzitní
nemocnice (zejména schvalování
převodu nemovitého majetku,
nájemní smlouvy nemovitého ma-
jetku nad 5 mil Kč, převodu movi-
tého majetku nad 5 mil Kč) podlé-
halo předchozímu schválení
Ministerstva zdravotnictví. Bez-
břehá možnost nakládání s majet-
kem tak vysoké hodnoty je velice



33

AKCE pro členy OS a jejich rodiny: IDEÁLNÍ PRÁZDNINY
Bezkonkurenční ceny za letní ubytování v Praze!

HOTEL*** BONA SERVA, PRAHA 3, KONĚVOVA 1107/54
ČERVENEC, SRPEN
PRO ČLENY základních  organizací  Odborového  svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR a jejich RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY
Odpočinek i poznávání, kulturu i sportování, relaxaci i návště-
vu  památek,  muzea  i  obrovská  nákupní  střediska – to  vše
v množství a kombinaci, která Vám nejlépe vyhovuje, najdete
v  Praze.  Hotel  BONA  SERVA  k  tomu  přidává  možnost
ubytování za doslova neuvěřitelné ceny:
1/1 PRO VÁS 250 Kč/noc (ostatní 500 Kč)
1/2 PRO VÁS 500 Kč/noc (ostatní 1000 Kč)
Apartmá 3 osoby PRO VÁS 700 Kč/noc (ostatní 1400 Kč)
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma!
Cena ubytování zahrnuje snídani formou bufetu.
Možnost parkování v blízkosti hotelu.
Nepropásněte tuto  příležitost  a co  nejdříve  pošlete  písemnou
objednávku  e-mailem  na  adresu: bonaserva@cmkos.cz  nebo
faxem na tel. 222 712 676.
Objednávka   musí obsahovat  jméno,  adresu, kontaktní spojení,
počet osob a termín. 
Jakékoliv  další  informace můžete zjistit na www.bona-serva.cz
nebo  na  recepci: tel. 222 716 691, případně u Ing. Bečvářové
tel.: 776 034 889.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
BONA SERVA s.r.o.

Koněvova 54/1107
130 00 Praha 3

nešťastnou  volbou,   může   vést
k  zneužití  a  vyvedení   majetku
z  univerzitních  nemocnic bez
možnosti státu tomuto účinně za-
bránit. Apelujeme na předkladate-
le, aby se nezbavoval své nynější
odpovědnosti za chod fakultních,
později univerzitních nemocnic.
Materiál nedává odpověď na otáz-
ku, z jakých prostředků bude hra-
zena odměna, popř. cestovní ná-
hrady, členům správní rady. Čes-
komoravská konfederace odboro-
vých svazů a Odborový svaz zdra-
votnictví a sociální péče ČR proto
požadují, aby to bylo z další nebo
jiné činnosti, nikoli z příjmů z ve-
řejného zdravotního pojištění. S po-
těšením vítáme proklamovaný
charakter o neziskovosti nemoc-
nic, jakož i zásadu, že příjmy z ve-
řejného zdravotního pojištění bu-
dou využity jen na úhradu nákladů
spojených s poskytováním zdra-
votních služeb. Rovněž vítáme, že
při transformaci bude stát i nadále
ručit za závazky fakultních (poté
již univerzitních) nemocnic a
předpokládáme, že bude provede-
no jejich oddlužení. Nicméně ob-
sah pasáže o hospodaření uni-
versitních nemocnic je v pří-
krém rozporu s tímto charakte-
rem a nenasvědčuje jeho napl-
nění. Požadujeme, aby bylo zcela
vedeno oddělené účetnictví jedno-
tlivých činností tak, aby byla zře-
telná ztráta nebo ziskovost jednot-
livých těchto činností. 

Zásadně nesouhlasíme, aby uni-
verztní nemocnice mohla mít ma-
jetkovou účast nebo vkládat maje-
tek do jiné právnické osoby, která
provádí výzkum nebo vzdělávání
zdravotnických pracovníků. Zde je
zcela zřejmá rizikovost tohoto po-
stupu a možnost vyvést prostředky
do jiné právnické osoby, za jediné-
ho předpokladu, že tato právnická
osoba bude provádět tyto činnosti,
a to i fingovaně a účelově, třeba i
jen v minimálním rozsahu. Rovněž
odbory požadují, aby univerzitní
nemocnice neměla žádnou mož-
nost nabývat cenné papíry, neboť
jejím účelem je neziskovost a vy-
užití prostředků z veřejného zdra-
votního pojištění jen za účelem po-
skytování zdravotních služeb.
Pochybujeme, při znalosti hospo-
daření fakultních nemocnic, že ne-
mocnice budou kdy tvořit takový
zisk, aby jej mohly vložit do cen-
ných papírů a nikoli nesanovat
ztrátu na poskytování zdravotních
služeb. Zcela odmítáme neomeze-
nou možnost univerzitních nemoc-
nic nakládat libovolně se svým ma-
jetkem, který má primárně sloužit
za účelem poskytování zdravotních
služeb obyvatelstvu, a namítáme
absenci jakékoli kontroly nad tímto
stavem.

Rovněž velice sporné je využití
institutu nucené správy v podobě,
jak jej uvádí věcný záměr. Jedná
se o aplikaci nucené správy na
subjekt, který je jinak prostý od
jakéhokoli vlivu a kontroly
Ministerstva zdravotnictví, za
předpokladu, že pomineme-li vliv
jedinců – fyzických osob volených
MZ do orgánů univerzitní nemoc-
nice, jejichž působení rozhodně
roli ministerstva nenahradí. Proto
odborový svaz i Českomoravská
konfederace odborových svazů
požadují přehodnocení tohoto
přístupu a rovněž požadují, aby
byly univerzitní nemocnice vy-
ňaty z režimu insolvenčního
zákona, zejména s ohledem na
jejich prioritní postavení v síti
poskytovatelů zdravotních slu-
žeb, neopomenutelného významu
pro obyvatelstvo ČR, ale i na spe-
cifika hospodaření poskytovatele
zdravotních služeb, který je závis-
lý na příjmech od zdravotních po-
jišťoven, kdy z praxe víme, že do-
chází k jejich cyklickému zadlužo-
vání, a tudíž k dočasné platební
neschopnosti

Věcný záměr zákona si klade za
cíl „odstranění nedostatků v pra-
covněprávních vztazích u zaměst-
nanců, kteří mají uzavřený pracov-
ní poměr jak s fakultní nemocnicí,
tak s vysokou školou“. Věcný
záměr zákona proto stanoví, že
Smlouva o spolupráci s vysokou
školou bude obsahovat i některé
podstatné pracovněprávní prvky.
Toto považujeme za zcela ne-
přípustné. Předkladatel zcela
opomíjí, že pracovněprávní vztah
je vztahem soukromého práva
vznikajícím mezi zaměstnavate-
lem a zaměstnancem, který je za-
ložen smlouvou mezi účastníky
pracovněprávního vztahu a po-
hybuje se v rámci daném zákon-
nými právními předpisy. Je zcela
nepřípustné, aby do tohoto sou-
kromoprávního vztahu zasáhla
svou regulací jiná smlouva mezi
dvěma samostatnými subjekty – i
když zaměstnavateli. Pracovně-
právní záležitosti, které mají být ře-
šeny smlouvou o spolupráci, jsou
upraveny kogentními ustanoveními
zákoníku práce a nelze se od nich
odchýlit v uvedeném smyslu.
Pokud by byla umožněna odchylná
úprava v rámci zvláštního zákona
smlouvou,  byl  by  to  první  krok
k nepřípustnému a neregulovatelné-
mu rozvolnění pracovněprávních
vztahů. Tam, kde zákoník práce
předpokládá možnost odchýlení se
od právní úpravy, je možnost upra-
vit práva a povinnosti kolektivní
smlouvou, kterou uzavírá zaměst-
navatel a odborová organizace jako
zástupce zaměstnanců. Uvedené
ustanovení musíme chápat jako

podstatný zásah nejen do práv za-
městnanců, ale i do práv odboro-
vých organizací, které nejsou do
přípravy zapojeny. 

Odborový svaz zásadně od-
mítá, aby došlo ke změně v sys-
tému odměňování zaměstnanců
fakultních (univerzitních) ne-
mocnic ze systému platového na
systém mzdový. Změna systému
na odměňování mzdou je pro nás
nepřípustná,  nejen  že  by   došlo
k tomu, že oblast odměňování,
která jistě také bude kryta pro-
středky z veřejného zdravotního
pojištění, zůstane bez regulace co
do výše mezd, ale zaměstnanci vy-
konávající vysoce odbornou práci
a podílející se na chodu univerzit-
ních nemocnic by se ocitli v nejis-
totě, což může destabilizovat per-
sonální zabezpečení poskytova-
ných zdravotních služeb a odliv
odborníků v oboru. V připomín-
kách jsme apelovali na Minister-
stvo zdravotnictví, aby si tuto sku-
tečnost  uvědomilo a  zasadilo  se
o to, aby zaměstnanci univerzit-
ních nemocnic byly odměňováni
platem. Proto odborový svaz po-

žaduje, aby univerzitní nemocnice
jako  zaměstnavatel byla uvedena
v ustanovení § 109 odst. 3 záko-
níku práce. 

Po zkušenostech s transformací,
ve skutečnosti s rušením, okres-
ních nemocnic, OS ani ČMKOS
zásadně nesouhlasí s návrhem,
aby univerzitní nemocnice byla
povinna využívat nemovitý maje-
tek, který na ni přešel ke dni vzni-
ku univerzitní nemocnice, pouze
po dobu 10 let ode dne jeho naby-
tí k účelu, k realizaci hlavní čin-
nosti. Požadujeme proto, aby tato
zásada byla uplatňována po celou
dobu existence univerzitních ne-
mocnic. OS nesouhlasí s tím, aby
před uplynutím této doby se ne-
movitá věc (tj. budova nebo poze-
mek) mohla stát nepotřebnou a ne-
byla využívána univerzitní nemoc-
nicí ke zdravotnickým účelům.
Požadujeme proto, aby každý ma-
jetek, který by nemocnice považo-
vala za nepotřebný, vrátila bezú-
platným převodem do vlastnictví
státu. 

JUDr. Vratislav TOMEK, 
tomek.vratislav@cmkos.cz
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Projekt EU: Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů (VS/2011/0128)
Závěrečná konference projektu o sociálním dialogu ve zdravotnictví a sociální péči

Účastníci konference v jednacím sále

Panelovou diskusi vedl ne-
závislý novinář pracující pro
Nadaci Friedricha Eberta Achim
Baatzsch. Úvodem upozornil, že
bychom neměli porovnávat jed-
notlivé účastnické země, ale měli
bychom porovnávat sami sebe.
Jací jsme, jací jsme byli a jací bu-
deme. 

Situaci na Slovensku předsta-
vil Mgr. Anton Szalay, který uve-
dl, že se projevuje nedostatek od-
borného personálu. Příčinou je
odchod kvalifikovaných zaměst-
nanců do zahraničí. Dvacet tisíc
kvalifikovaných žen vykonává
ošetřovatelskou činnost v Rakou-
sku, takže logicky následně
chybějí v zařízeních na Sloven-
sku.  

Asistence domácí péče posky-
tuje potřebné úkony obyvatelům
v jejich domácnosti.

Na Slovensku jsou 3 lékařské
fakulty, avšak 6 vystudovaných
lékařů z 10 se rozhoduje pro práci
v zahraničí. Klesá zájem o studi-
um na zdravotnických školách,
středních i vysokých.

Absolventi středních zdravot-
nických škol nemohou samo-
statně vykonávat práci zdravot-
ních sester, ale stávají se zdravot-
ními asistenty. Aby mohly vyko-
návat práci sestry, musí studovat
vysokou školu - tříleté bakalářské
studium, které pokračuje magis-
terským studiem. 

V souladu s novým zákonem
se bude upravovat mzda zdravot-
ních sester, dojde k jejímu na-

výšení. Tento zákon přinesl i pro-
blémy, protože firmy hledají ces-
ty, jak zákonem garantované mz-
dy nepřiznat. Požadují, aby sestry
změnily pracovní smlouvy tak, že
ji mají rozdělenou na činnost oše-
třovatelskou a administrativní. 

Mgr. Szalay informoval o akci
lékařů Děkujeme, odejdeme.
Bylo podepsáno memorandum
mezi LOK a vládou SR na na-
výšení mezd, avšak bez finan-
čního krytí.

Na Slovensku byl uskutečněn
německou stranou nábor lékařů
pro práci v Německu.

Achim Baatzsch: Podniká
něco odborový svaz, aby zaměst-
nanci neodcházeli do zahrani-
čí?

Mgr. Szalay: Vyjednání lepších
podmínek probíhá v rámci kolek-
tivního vyjednávání, vedou se
jednání o zlepšení podmínek na
všech úrovních, včetně školství.
Problém je v tom, že na
Slovensku neexistuje dlouhodobá
koncepce zdravotnictví. Při
změně vlády se vždy hledají nové
cesty, nevyhledávají se odborníci,
ale posuzuje se politická loajalita
při obsazování managerských
míst ve zdravotnických zaříze-
ních. V nemocnicích – obchod-
ních společnostech je situace pro
zaměstnance ještě horší, úspory
se hledají ve mzdách zaměstnan-
ců.

Gerd   Dielmann   informoval
o situaci v Německu, kdy napří-
klad zrušením vojenské základní

služby byla zrušena i civilní služ-
ba, která vypomáhala v nemocni-
cích a zařízeních sociálních slu-
žeb. Existuje studie ministerstva
zatraktivnit toto povolání ošetřo-
vatele pro muže. Jejich nedosta-
tek v zařízeních zdůvodnil mož-
ností malého výdělku. Získávání
budoucích pracovníků – na mi-
nisterstvu pro seniory a sociální
péči probíhají jednání, jak by by-
lo možné zlepšit např. geriatric-
kou péči, pracovní podmínky, od-
borné vzdělávání, zkrátit dobu
vzdělání. 

Achim Baatzsch: Jak vypa-
dají perspektivy za 10-15 let,
jak velký bude nedostatek
zdravotnických pracovníků v Ně-
mecku?

Gerd Dielmann: Problém je
demografického původu, pokles
počtu absolventů základních a
středních škol, 900 tisíc mladých
lidí vstupuje každoročně na trh
práce, očekává se pokles o 200 ti-
síc. To přinese problém, jak pro
méně atraktivní profese získat
dostatečný počet lidí. V současné
době  to  problém  není, zájemců
o tuto práci je dostatek. 

Achim   Baatzsch:   Existují
v Německu nábory například
pracovníků z Polska jako je to-
mu třeba ve Švýcarsku?

Gerd Dielmann: V pohranič-
ních regionech se očekává, že
lidé budou přes hranice jezdit za
prací, vznikl pokus získat italské
uchazečky o zaměstnání.

Achim Baatzsch: Exitují jiná
opatření, jak snížit pracovní
zátěž ve zdravotnictví?

Roman Beczek z Polska:
Osvětu pro tuto oblast by mělo
dělat ministerstvo zdravotnictví.
Informoval  o  stávající   situaci
v oblasti zdravotnictví v Polsku –

dochází k propouštění, zaměst-
nancům nebude prodloužena pra-
covní smlouva, která byla uza-
vřena na dobu určitou. Neexistují
standardy pro počet zaměstnanců
na odděleních, nejsou normy,
které by zdravotním sestrám za-
ručily po vysokoškolském studiu
záruku kvalifikované práce na
určitém oddělení. Podle názoru
polské vlády je ve zdravotnictví
přezaměstnanost. V Polsku na 1
lůžko jsou stanoveni 2 zaměst-
nanci, což je méně než v Němec-
ku a Rakousku.

Achim Baatzsch: Když si ně-
kdo spočítá, že chce vykonávat
zdravotnické povolání, vyplatí
se to?

Roman Beczek: Možná pouze
v případě, že je zaměstnanec vy-
sokoškolsky vzdělaný, z absol-
ventů  univerzit  je v oboru za-
městnáno 5-10 %, ostatní s jazy-
kovým vybavením odcházejí do
zahraničí. Nový zákon o zdravot-
ní péči stanoví, že když se ne-
mocnice zadluží, musí se trans-
formovat do s.r.o., pak je povin-
nost snížit mzdy. Mladý člověk,
který se rozhodne pro zdravotnic-
kou profesi, přemýšlí o jedné vě-
ci: že svoje vzdělání využije v za-
hraničí. Jejich místa nahrazují
uchazeči z Běloruska a Ukrajiny. 

Gerd Dielmann představil vý-
sledky studie ke vzdělávacím
podmínkám. Zajímavé jsou roz-
díly mezi jednotlivými obory,
problémem při studiu učňů je
praktická příprava, problémem je
málo personálu, působí to na
vzdělávání, učni musejí vyko-
návat přesčasovou práci, což není
dovoleno, jsou nasazováni při
výpadku personálu. Dalším pro-
blémem je odměňování učňů,
právní podmínky komfortní, mají

Závěrečná hodnotící konference s místní konzultací projektu
EU Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budouc-
nosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů se
konala v Praze ve dnech 18. - 20. dubna 2012. Nejzajímavějším a
patrně nejpřínosnějším bodem programu byla panelová diskuse
na téma Jaké požadavky souvisí se specifickým trhem práce ve
zdravotnictví a v sociálních službách.
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Česká a slovenská delegace ve FN Motol
zákonný nárok na přiměřenou
odměnu – přiměřené je to, co by-
lo vyjednáno v kolektivních
smlouvách, mnoho zaměstnava-
telů tuto odměnu však neplatí,
využívají toho, že učni nevědí, ja-
ký mají nárok.

Achim Baatzsch: Co se dá
zlepšit v Rakousku?

Willibald Steinkelner z Ra-
kouska: Zákon o péči v domác-
nosti umožňuje OSVČ ze zahra-
ničí vykonávat tyto práce, což je
zprostředkováváno do Rakouska
přes agentury. Tito pracující pra-
cují za špatných podmínek, padla
nabídka, že pokud vstoupí do od-
borů, odbory jim budou nápo-
mocny v oblasti pracovního
práva. Nejsou však ochotni si ne-
chat pomoci, do odborů nevstou-
pili. VIDA se tímto problémem
zabývá. Zákonodárcům se tato si-
tuace líbí, protože pro stát to vy-
jde levněji – jedná se o model
24hodinové péče, pracují ve
14denních turnusech za cca 1 ti-
síc euro. Poukazují také na to,
aby byla zavedena povinnost pro-
kázání kvalifikace, zákon stano-
vuje pouze minimální podmínky
a nemluví  o odborném vzdělání
v oboru, stačí zaučení.

Achim Baatzsch: Bylo by
možné, aby české odbory po-
máhaly rakouským kolegům
při odborovém organizování
českých pracovníků pracu-
jících v Rakousku?

Dagmar Žitníková: Pokud se

zdravotníci  nechají    zaměstnat
v zahraničí, odcházejí z českých
odborů. Proto se Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR
jejich situací nezabývá.  Mohou
být organizováni v regionálních
organizacích, ale rozhodně jsme
nezaznamenali zájem. OS se ne-
vyhýbá  tuto problematiku řešit
ve spolupráci s kolegy ze zahra-
ničí.

Achim  Baatzsch:   Existuje
v OSZSP ČR pomoc pro migru-
jící členy, například interneto-
vá   stránka,  která  informuje
o jejich právech a povinnostech
v ČR?

Dagmar Žitníková: V zaříze-
ních zdravotnických a sociálních
služeb v ČR není diskriminační
přístup k zaměstnancům z jiných
států, problém vzniká u outsor-
cingu, tzn. převodu zaměstnanců
k jinému zaměstnavateli, kde se
podmínky pro ně zhoršují.
Odborová organizace, pokud ne-
jsou členy odborů, nemůže jejich
situaci ovlivnit. OS pomáhá při
převodu zaměstnanců, aby tento
převod na novou firmu byl prove-
den v souladu se zákoníkem
práce a platnou kolektivní smlou-
vou původního zaměstnavatele.

Odbory by měly tlačit na zle-
pšování podmínek zaměstnanců
v zemích, kde žijí, aby nedo-
cházelo k migracím za prací a le-
pším výdělkem. 

V ČR je v současné době velmi
těžké období, od roku 1989 snad

nejtěžší. Průměrné platy od roku
2006 stagnují, porovnání cen za
toto období ukázalo, že v roce
2012 jsou potraviny, ale i další
produkty, dražší než v Rakousku,
Německu, Polsku i na Slovensku.
Ceny nájmů jsou také srovnatelné
s okolními státy, ale platy jsou
mnohem nižší než v Rakousku a
Německu. Tato situace nutí obča-
ny hledat si práci v jiných ze-
mích, kde mají lepší finanční
ohodnocení a pracují tam i za ce-
nu, že jejich pracovní podmínky
nejsou ideální.

Achim Baatzsch: Aby se
zvýšila prestiž a atraktivita
profesí v Německu, co se dělá?

Gerd Dielman: Existuje evrop-
ská směrnice pro povolání lékaře,
zdravotní sestry a porodní asi-
stentky.  Směrnice  je  rozšířena
o  další  povolání. V Německu
dochází k masivnímu odporu, že
z této směrnice vznikne problém,
který  je kvantitativní, což zna-
mená,  že  není  tolik absolventů
s dvanáctiletým vzděláním (exis-
tuje desetileté vzdělání), návrh
EU stanoví  dvanáctileté základní
vzdělání  v oboru ošetřovatelek.
V ošetřovatelských povoláních
by 50 % ošetřovatelek nemohlo
svoji práci v souladu s touto
směrnicí vykonávat. 

Achim Baatzsch: Existují
tendence mezi odboráři vzdě-
lávat se v oblasti odborářské
činnosti?

Roman Beczek: Ano, takové
kursy máme, předsedové odboro-

vých organizací se mohou zúčast-
nit kursů v podnikové ekonomi-
ce, odbory zaměstnávají pracov-
níky s odborným vzděláním –
ekonomy a právníky, kteří s pro-
blematikou napomáhají svým
členům a odborovým organiza-
cím. 

Wolfgang Anschütz z Ně-
mecka: Vzdělávání v Česku  a
v Polsku je na dobré úrovni,
proč nejsou tito absolventi za-
městnáváni? Existují nějaké
úvahy v Polsku, Česku či
Slovensku, že by bylo třeba
zvážit i vzdělání, které nemusí
být vysokoškolské, pokud to
způsobuje odliv odborníků?

Dagmar Žitníková: Finanční
situace ve zdravotnictví není dob-
rá, proto se tímto tématem za-
býváme. Ministerstvo zdravot-
nictví připravuje stanovení mini-
málního počtu personálu v ne-
mocnicích. Dosud personálně
určené počty pracovníků ve zdra-
votnictví jsou uvedeny v sazeb-
níku výkonů. Nový právní před-
pis již podle vzdělání nerozdělu-
je, většina zaměstnavatelů, když
nebude mít peníze, nebude chtít
vysokoškolsky vzdělané sestry,
ale nabídne jim práci nižšího
zdravotnického pracovníka, na
odborných ambulancích by moh-
li pracovat středoškolsky vzděla-
ní pracovníci a nebyly by poža-
dované vysokoškolsky vzdělané
zdravotní sestry.



Návštěva  FN Motol a diskuse
o situaci v ČR

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 se
konala konzultace a prohlídka
zdravotnického zařízení a účast-
níci konference navštívili nej-
větší zdravotnické zařízení v ČR
– pražskou Fakultní nemocnici
Motol.

V odpoledních hodinách po-
kračovala diskuse ke stavu soci-
álního dialogu ve zdravotnictví. 

Dagmar Žitníková informovala
o počtu nemocnic v ČR - 189 ne-
mocnic - a jejich rozdělení dle
zřizovatelů. V ČR jsou nemocni-
ce zřizované Ministerstvem zdra-
votnictví – fakultní nemocnice,
dále krajskými úřady, městy a ob-
chodními společnostmi a několik
zařízení spadá pod církve a ostat-
ní centrální orgány. V roce 2010
bylo hospitalizováno 1,4 mil. pa-
cientů. Pečuje o ně 11 354 lékařů
a 41 538 členů dalšího zdravot-
nického personálu. 

V roce 2011 Ministerstvo
zdravotnictví připravilo zásadní
reformní zákony, které
Poslanecká sněmovna schválila,
hlavními tématy je rozdělení
zdravotní péče na standardní a
nadstandardní. V novelách bylo
zakotveno, že v roce 2012 ze
zákona skončí smlouvy všem ne-
mocnicím a zdravotnickým za-
řízením se zdravotními pojišťov-
nami a budou se uzavírat nové
smlouvy na poskytování zdravot-
ní péče. V roce 2012 se ke všem
novým zákonům začínají tvořit
právní předpisy, které je doplňu-
jí. Opět se vyskytla snaha snížit
počet lůžek. Ministerstvo připra-
vuje tzv. nařízení pro vládu, které
má garantovat časovou a místní
dostupnost zdravotní péče. Ve
všech oborech se vytvoří časová
garance zajištění zdravotní péče i
zajištění na některé výkony. Ča-
sová dostupnost je na úrovni
dnes 15 – 20 minut. Dostupnost
lékařem nově je stanovena až na
180 minut jízdy autem.
Dostupnost pro specializované
obory je stanovena na 180 minut
autem. Původně byla stanovena
na 240 minut, pod tlakem odborů
byla tato dostupnost snížena.
Odbory nesouhlasí ani s touto
dostupností. 

Dále informovala o příkladech
plánované hrazené péče, např.
náhrada kyčelního kloubu je sta-
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Náměstek FN Motol MUDr. Martin Holcát, MBA, (vpravo) a vedoucí
projektu Mgr. Ladislav Kucharský

Seznámení se se situací ve FN Motol

novena do 78 týdnů, ostatní hra-
zená péče, která zahrnuje i onko-
logickou péči, je stanovena na 26
týdnů! Odborový svaz vznesl
zásadní  připomínky,  nesouhlasí
s délkou časů a požaduje zacho-
vat stávající úroveň zdravotní
péče, aby zůstaly zachovány ne-
mocnice,  nesouhlasí  s 26 týdny
u onkologické péče. Ministerstvo
reagovalo nařčením, že odbory
šíří paniku tvrzeními, která ne-
jsou založena na objektivních
skutečnostech. Aby se zabránilo
devastaci zdravotnictví, odbory
pořádaly demonstrace, připomín-
kovaly předpisy, spolupracovaly
s Českou lékařskou komorou,
Svazem pacientů, občanskými
iniciativami, Lékařským  odboro-
vým klubem, Národní radou osob
se zdravotním postižením.

Sociální služby v České repub-
lice jsou na rozcestí. Dagmar Žit-
níková podala informace o po-
čtech zařízení a zaměstnanců, fi-
nanční situaci, výhledu pro rok
2012 a roky následující a o soci-
ální reformě. Došlo ke změně
téměř všech zákonů, které se
týkají sociálních služeb. Změnil
se zásadně celý systém poskyto-
vání sociální pomoci, byl ode-
jmut obcím a přenesen na úřady
práce, které původně měly zpro-
středkovávat práci pro nezaměst-
nané, což dnes je převáděno na
soukromé agentury. Z důvodu ne-
dofinancování zanikne cca 300
zařízení, což přinese ztrátu za-
městnancům. Zaměstnanci v so-
ciálních zařízeních mají statistic-
ky nejnižší příjmy. O této skuteč-
nosti odbory jednají s vládou, s mi-
nistrem práce a sociálních věcí,
ale bez výsledku. 

Odbory  se   dva   roky   snaží
s vládou jednat, spolupracují s kra-
ji, připomínkují všechny záko-
ny… Výsledkem jsou pouze sli-
by,  které   nejsou   naplňovány.
V ČR selhal sociální dialog, na-
stupují nátlakové akce. 

Kvalifikace zaměstnanců,
stárnutí populace, zhodnocení

projektu
Jednání konference v pátek 20.

dubna 2012 otevřela místopřed-
sedkyně Českomoravské konfe-
derace odborových svazů Ing.
Radka Sokolová, která pozvala
přítomné na demonstraci, kterou
na  21. dubna vyhlásila ČMKOS
s cílem odvolat vládu.

Následující blok se věnoval
zvýšení atraktivnosti ošetřovatel-

ských profesí (návrhy, modely a
aktuální diskuse) a řídil ho
Mathias Maucher z Evropské od-
borové federace svazů veřejných
služeb (EPSU), který ocenil
průběh uskutečněných projektů
týkajících se zdravotnictví. 

V Bruselu se v současné době
přepracovává směrnice k pracov-
ní době a připravuje se úprava
směrnice o BOZP – prevence

co pozměnit, odboráři se k tomu
vyjádřili (EPSU) – vypracovali
různá stanoviska a podíleli se na
těchto konzultacích.

Jaké byly důležité změny v no-
vém návrhu? Komise vypracova-
la návrh, který směrnici k uzná-
vání kvalifikace má změnit. První
bod je návrh směrnice, která na-
vrhuje evropský průkaz ke vzdě-
lávání – kvalifikační průkaz,

proti zranění ostrými předměty a
jehlami. 

Mathias Maucher následně
představil odborné vzdělávání ve
zdravotnictví.

Evropská směrnice z roku
2005 se přepracovává, týká se
uznávání kvalifikace u zamě-
stnanců z jiných zemí. Ke změně
dochází z důvodu potřeby změny
přípravy na povolání, i celoživot-
ního učení a zdokonalování.
Dalším důvodem je, že v posled-
ních letech byly vyvinuty na ev-
ropské úrovni nové nástroje,
které souvisí s odbornou přípra-
vou na povolání. Jde o uznávání
zdokonalovacích a doškolova-
cích kursů, uznávání vzdělání na
úrovni Bc. a Mgr. Konaly se
různé konzultace, byla vydaná
zelená kniha, aby se zjistilo, kde
je potřeba vzdělání, co zachovat a

technický nástroj k procesu
uznávání se urychlil. Nebude
průkaz, ale malý diplom, který
bude poskytovat informace o od-
borném vzdělání.

Z následující diskuse vyplynu-
lo, že pokud sestry dosahují vy-
sokoškolského vzdělání, oče-
kávají i vyšší zařazení a lepší fi-
nanční ohodnocení. Nechtějí vy-
konávat běžnou ošetřovatelskou
péči.

Dále Mathias Maucher infor-
moval o akčním plánu, jehož fi-
nální plán byl schválen tento
týden, jsou zde předloženy inici-
ativní návrhy, které souvisí s té-
maty tohoto projektu. Program
zaměstnanosti během finanční a
hospodařské krize - zdravotnictví
je  jednou  z  mála oblastí, kde
dochází k  růstu  zaměstnanosti
v Evropě. Dokument se věnuje



Cesty pomoci v potížích se spiritualitou, jistě každého čtenáře zaujme
pasáž o InternetPoradně, na kterou se obracejí lidé (nebo jejich blízcí),
kteří podlehli svodům některého z nových náboženských směrů.
Praktická poradenská zkušenost Zdeňka Vojtíška je v tomto textu evi-
dentní.

Do třetí Vojtíškovy kapitoly o Vybraných teoretických podnětech
(jmenovitě výklad díla Wilfreda Cantwela Smitha, G. W. Allporta, J.
Fowlera) autorsky přispěl Pavel Dušek, který napsal pěkné závěrečné
pojednání o koncepci naslouchání. Zbývá doplnit, že názory Williama
Jamese vyložil Jiří Motl.

Čtvrtá kapitola se výstižně jmenuje Některé potíže se spiritualitou,
kde se autoři (Z. Vojtíšek a P. Dušek) věnují otázkám tzv. sekt, autorita-
tivní výchovy, suicidia, represivní mentality a sexuality a spirituálních
prožitků. Tuto kapitolu uvítají všichni, kteří patří do deklarované čte-
nářské obce. V pěkné kapitole pak zdravotníky jistě zarazí Motlova pa-
sáž o spirituálních otázkách související se smrtí, jejíž obsah je pro zdra-
votníky repetitoriem, ke škodě věci neúplným (základní a i v češtině vy-
dané knihy E.Kübler-Rossové jsou odkazovány z druhé ruky, chybí
zmínka o anglické a české hospicové tradici atd.). 

Text knihy je pak v závěru doplněn obsáhlým seznamem literatury a
rejstříkem.

Závěr: Kniha o spiritualitě je mimořádně kvalitní, čtivá a jistě poučná
pro všechny, kdo o spirituální pomoci uvažují nebo ji praktikují.
Vojtíšek Z., Dušek P., Motl J.: Spiritualita v pomáhajících profe-
sích, Praha, Portál 2012, ISBN 978-80-262-0088-8, 231 stran, ce-
na neuvedena
Prof. PhDr. RNDr. Helena HAŠKOVCOVÁ, CSc.
Fakulta humanitních studií UK
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Spiritualita v pomáhajících profesích 
V posledních letech se hodně hovoří o tom, že je třeba poskytovat ne-

mocným lidem i spirituální pomoc. Ta je zajisté tradičně v kompetenci
vzdělaných teologů a je dobře, že v některých našich nemocnicích pů-
sobí i nemocniční kaplani. Problém tkví v tom, že značná občanů České
republiky se nehlásí k žádní církvi a rozhovor s kaplanem či knězem si
„neumí představit“, přestože by uvítali duchovní podporu. Jak má ale
taková nekonfesní spirituální pomoc probíhat a kdo by ji ještě měl a mo-
hl poskytovat? Odpověď na tuto a jiné naléhavé otázky lze najít v oje-
dinělé, podnětné a kvalitní knize Zdeňka Vojtíška. 

Tento známý religionista, psychoterapeut a autor řady úspěšných knih
(jmenujme třeba publikaci Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět,
Praha, Alfa Publishing 2007) si tentokrát přizval spolupráci Pavla
Duška a Jiřího Motla. Oba jmenovaní se věnují rovněž religionstice, ten
první pak i historické etnologii, ten druhý psychologii náboženství.
Výsledkem jejich společné práce je recenzovaná publikace, která je
určena jmenovitě pro „terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pra-
covníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní“. Jistě zaujme i ty
reprezentanty pomáhajících profesí, kteří pečují o somaticky nemocné
pacienty, i když by tato skupina profesionálů uvítala poněkud jinak a
praktičtěji zaměřený text. Co není, může v budoucnosti být a lze doufat,
že přínosná kniha bude mít pokračování, když si Zdeněk Vojtíšek pozve
ke spolupráci pro změnu odborníky z oblasti somatických oborů.

Kniha je rozdělena do čtyř základních a dále členěných kapitol. První
z nich s názvem Spiritualita je brilantním a srozumitelným výkladem
Zdeňka Vojtíška o tom, jak obsahu tohoto pojmu (i v praktických sou-
vislostech) porozumět. Tuto část, z níž je zřejmé, že tradiční nábožen-
skost může mít i formy neliturgické duchovnosti, doporučuji ke studiu
opravdu všem, tedy i zdravotníkům. V další kapitole, která nese název

naše recenze

Projev senátorky Aleny Gajdůškové

zvýšení atraktivnosti tohoto za-
městnání, většímu rozsahu dlou-
hodobé péče, integrovaná péče,
velkým tématem je nedostatek
pracovní síly v určitých profe-
sích a ve venkovských oblastech,
pro speciální kvalifikace chybí
pracovní síly.

Vedoucí projektu Ladislav
Kucharský na úvod dalšího blo-
ku přivítal místopředsedkyni
Senátu  ČR MUDr. Alenu Gaj-
důškovou, která poděkovala za
pozvání a ocenila přínos spole-
čných projektů v rámci EU.
Evropa   zatím  stále   poskytuje
v této oblasti nejvyšší kvalitu ži-
vota občanů na světě, díky soci-
álnímu modelu, který toto zabez-
pečuje. Podle senátorky Gajdůš-
kové jsou odbory významnou
součástí evropského sociálního
modelu. Neustále narůstá potře-
ba, aby byly silné odborové orga-
nizace, nikdo jiný se lidí nemůže
zastat.  Poděkovala  za   činnost
v odborech, za uskutečnění tako-
výchto projektů a ocenila přínos
předsedkyně OSZSP ČR Dagmar
Žitníkové. 

Obecně   zhodnotila    situaci
v ČR z pohledu legislativy a om-
budsmanky pacientů. Nedomnívá
se, že privatizace zdravotnictví a
sociální péče je řešením pro zlep-
šení situace v poskytování zdra-
votnické péče. Sociální demokra-

cie připravuje zákon o právech a
povinnostech pacientů a zdravot-
níků. Snaží se vytvořit jednu nor-
mu použitelnou pro pacienty bez
znalosti dalších zákonů, byla uza-
vřena dohoda s Českou lékařskou
komorou.

Posledním blokem jednání
konference bylo zhodnocení
projektu. Úvodního slova se ujal
Wolfgang Anschütz, který kon-
statoval, že sektor zdravotnictví a
ošetřovatelství se bude nadále
rozvíjet, vývoj bude velmi po-
dobný  v   jednotlivých   zemích
v kontextu stárnutí obyvatelstva
Evropy. Narůstá poptávka po
zdravotní péči díky prodlužu-
jícímu   se   věku   obyvatelstva.
S tím souvisí, že dochází ke stár-
nutí zaměstnanců v tomto odvět-
ví. Do roku 2020 se očekává
nárůst tohoto problému. 

Otázkou je, jak zajistit dorost
pro tuto profesi, jak umožnit za-
městnanost v tomto sektoru.
Zaměstnavatelé mají také zájem
o nový kvalifikovaný personál,
dochází k vysokému přetěžování
personálu, velkému počtu pře-
sčasových hodin, záleží na finan-
cování zdravotnictví v jednotli-
vých zemích. Vznikají konflikty
při rozdělování peněz v jednotli-
vých zemích - pro geriatrickou
péči, nemocné, postižené...
Odbory se domnívají, že pro-

středků je stanoveno málo.
Kromě otázky všeobecných roz-
počtů je nastolena stěžejní otázka
této konference, a to je atraktivi-
ta práce v tomto oboru.  

Na této problematice je nadále

nových poznání, výměny infor-
mací budou do budoucnosti vel-
mi potřebné.

Hana Trochimczuk-Fidut z Pol-
ska by  chtěla, aby projekty mě-
ly  širší  odezvu. Přála by si, aby

potřeba  pracovat,  zajistit dosta-
tečný počet odborných pracov-
níků, krize situaci zhoršila, mož-
ná dojde i k růstu nezaměstnanos-
ti, prostřednictvím projektu se
snad podařilo zajistit převod na-
šich zkušeností.

Anton Szalay poděkoval za
spolupráci partnerům z ostatních
zemí, připomněl, že v průběhu re-
alizace projektu došlo na
Slovensku k mnohým změnám,
zhodnotil získané informace a
zkušenosti. Cílem je zastavit od-
liv odborníků do zahraničí za le-
pším výdělkem. Ocenil získání

v EU byly vydány standardy pro
práci zdravotních sester. Navrhla
zpracovat dokument adresovaný
vládám zemí EU, aby si uvědo-
mily, co se v Evropě ve zdravot-
nictví děje.

Vedoucí projektu Ladislav
Kucharský uvedl, že je nutné vy-
pracovat studii, aby byla k dispo-
zici pro následující projekty, a ze-
jména zapojit do projektů mladé
lidi. Poděkoval za účast a práci
na projektu.

Dagmar NOVÁKOVÁ,
novakova.dagmar@cmkos.cz

Foto Ladislav Kucharský



Jedním  z příkladů byl i pří-
klad   z   nemocnice  St.   Olavs
v Trondheimu (Norsko), který
prezentovala personální ředitelka
této nemocnice spolu s členkou
výboru tamní odborové organi-
zace.

Proč si v nemocnici vůbec po-
ložili otázky o budoucnosti pra-
covní síly?

Důvody byly hlavně ekono-
mické. Náklady na penze jsou
vysoké a zdravotnictví se potýká
s problémem, jak získat dostatek
pracovníků, kteří by v budoucnu
splnili  potřeby  země. A dospěli
k závěru, že je nezbytné podpo-
rovat seniory, aby zůstávali pra-
covat, pokračovali v práci ve své
profesi, ve které za léta získali
neocenitelné zkušenosti. 

Klíčovým faktorem takové
personální politiky je uvědomění

si, že senioři jsou, stejně jako ji-
ní pracovníci, osobnosti a stejně
jako jiní potřebují být oceňováni.
Jsou zkušenými pracovníky s do-
vednostmi nabytými léty a pro
nemocnici, která má dostát svým
úkolům, mají jejich profesní zku-
šenosti obrovský význam. 

Na začátku vytváření senior-
ské politiky nemocnice St. Olavs
v Trondheimu bylo rozhodnutí jít
cestou zdvořilosti, slušnosti, kul-
tivovanosti a dívat se na problém
pohledem toho posledního zamě-
stnance. Snažili se dát lidi dohro-
mady,  aby společně diskutovali
o společných názorech, výzvách,
cílech. Pořádali kurzy pro vedou-
cí proškolovatele z řad starších
zaměstnanců, vytvořili školicí
programy, poskytovali studijní
volno. Pro zaměstnance starší 60
let zavedli více volných dnů, tzv.

senior days – pro zaměstnance
starší 60 let 4 dny volna ročně,
pro zaměstnance starší 62 let 6
dnů a od 65 let 8 dnů volna roč-
ně navíc.

Na uplatňování seniorského
programu se dohodli v roce
2006, ale v roce 2008 konstato-
vali, že žádné konkrétní výsled-
ky nepřinesl. Ředitel nemocnice
požadoval nové návrhy. Jako
klíčové se ukázalo odpovědět na
otázku, zda je přijatelné upřed-
nostňovat seniory před jinými
věkovými skupinami. Po prove-
deném zhodnocení odbory a per-
sonální  úsek  nemocnice  došly
k závěru, že seniorská politika
musí zahrnovat všechny, i mladé
zaměstnance. V této fázi sehrály
velmi důležitou roli odbory.
Reprezentovaly zájmy všech za-
městnanců, rozdílné potřeby roz-
dílných skupin, spoluvytvářely
pracovní atmosféru a kulturu. 

Celý proces ale vypověděl
mnohé i o samotných odborech.
Ukázalo  se, že  někteří  vůdci
nejsou schopni se starat o všech-

ny  zaměstnance,  obávali se, že
o některé zájmy seniorů nebudou
schopni pečovat, vyšla najevo
různá  přání.  Ředitel nemocnice
s předloženými návrhy nesouhla-
sil, nechtěl žádné zvláštní senior-
ské volno, nebyl si jistý, zda se-
nior days povedou k prodloužení
pracovních poměrů seniorů.
Nakonec souhlasil. A od loňské-
ho roku se objevují první výsled-
ky. Průměrný věk zaměstnanců
za 3 roky vzrostl o 6 měsíců.
Nemocnice nemá nedostatek pra-
covních sil, zlepšilo se pláno-
vání.

A poučení?
Je legitimní ptát se seniorů na
představy o budoucnosti jejich
práce (nároky na výkon, oceně-
ní).
Nejít cestou urážení, ale hledat
prostá řešení.
Návrhy musí přicházet od jedno-
tlivců a ne jako reakce na nátlak,
direktivní otázku: kdy chcete
skončit?

Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ,
stepankova.ivana@cmkos.cz
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Norští odboráři nám popsali, jak stávkují
Odboráři se snaží o umožnění
pracovat každý druhý.

Jak se v Norsku stávkuje? Ve
srovnání se situací v České re-
publice docela snadno. Samo-
zřejmě existují profese, které
stávkovat nemohou, či spíše mo-
hou, ale nesmí dojít k ohrožení
životů  a zdraví apod. Pokud jde
o zdravotnictví, pak to typicky
jsou tzv. profese u lůžka. Ti, kdo
stávkují, vůbec nejdou do práce.
Jejich příjem je nahrazen z odbo-
rových prostředků, ze stávko-
vých fondů. Stávkový fond je
spravován ústředím a za každého
člena do něj musí být ročně od-
vedeno 1500 norských korun (tj.
zhruba 5 tisíc Kč). Odboráři pro-
to mohou stávkovat, jak dlouho
bude potřeba, a jsou prý k  tomu
odhodláni.  Nepočítají  s  tím, že
by ve stávkovém fondu došly
prostředky, ale pokud ano, mají
jistotu solidarity s finanční po-
mocí zastřešující centrály, včetně
pomoci na základě mezinárod-
ních dohod.

Současná stávka má na své
straně média a většinu interneto-
vých portálů. Některé veřejné

služby už stát musel zadat sou-
kromníkům, což je pro něj velmi
nevýhodné. A to je stávka teprve
ve svém 1. stupni. Síla stávku-
jících se dá stupňovat, jenže de-
taily norští odboráři ani nám ne-
prozradili. Nyní stávkují přede-
vším administrativní pracovníci,
pracovníci zajišťující svoz od-
padků, učitelé základních škol,
policie (ta například nevydává ři-
dičské průkazy, neprovádí regist-
raci vozidel), vězeňská služba.
Kdo by se přidal ve 2. a 3. stup-
ni, nevíme, ale ve 4. stupni by se
ke  stávce  připojili i  pracovníci
u lůžka. Bohužel, na podrobnější
informace už nám nezbyl čas. Na
podzim se snad budeme moci
setkat znovu a dovědět se víc.

Během naší besedy kolegové
obdrželi informaci, že stát pro-
střednictví ministra práce a soci-
álních  věcí  udělal  první   krok
k zahájení vyjednávání.

Přejme kolegům v prosazení
jejich oprávněných požadavků
úspěch. 

Psáno 2. června 2012
Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ,

stepankova.ivana@cmkos.cz

Řízení stárnoucí pracovní síly – norské zkušenosti

V pátek 1. června navštívili Odborový svaz zdravotnictví a so-
ciální péče ČR na krátkou besedu norští odboráři. Přijela jich jen
polovina původně ohlášeného počtu, protože v Norsku probíhala
stávka, vlastně generální stávka, největší stávka za posledních 20
let. Ve stávce bylo 50 000 odborářů. A tak bylo jasné, že kolegové
hovořili hlavně o ní a my jsme měli možnost se ptát na věci a sou-
vislosti, které se z našich médií nedovíme. 

V den návštěvy kolegů trvala
stávka už 8. den, začala 24. květ-
na. Odboráři požadují zvýšení
platů ve veřejné sféře, požadují
stejnou úroveň navýšení, k jaké-
mu došlo v soukromém sektoru.
V soukromém sektoru byly
zvýšeny mzdy a totéž nyní poža-
dují i zaměstnanci ve veřejných
službách  a správě, respektive
veškeré profese ve státním a ko-
munálním sektoru. Stát nabízel
navýšení o 3,7 %, ale aby bylo
možné použít srovnávací para-
metr s průmyslem, odbory poža-
dovaly 4,2 %.

Norští odboráři nám v krátkos-
ti vysvětlili některé pro nás
zvláštní skutečnosti. Pro nás je
dnes už asi těžké si představit, že
ač je v Norsku tržní hospodář-
ství, neexistuje tam nezaměst-
nanost. Ve zdravotnictví jsou

pracovní poměry většinou jen
na 0,5 úvazku. Velkých problé-
mem proto je, že tito zaměstnan-
ci většinou nedosáhnou na ban-
kovní úvěry, půjčky, hypotéky a
podobné produkty, protože splát-
kami z platu nemohou poskyt-
nout dostatečné záruky. Práce ve
zdravotnictví se tak pro mladé
stává méně atraktivní. 

Také prý se v Norsku vede vel-
ká diskuse o rovnoprávnosti, ne-
boť ač nám to připadá (možná
jen   zatím)    nepředstavitelné,
v Norsku navyšování platů ne-
probíhá   u   žen  stejně   jako
u mužů.

Snaha odborářů v letošním ro-
ce se zaměřuje na zatraktivnění
tzv. nestandardních směn; napří-
klad pokud jde o práci o víken-
dech. V současnosti je umožněno
pracovat každý třetí víkend.

Řízení stárnoucí pracovní síly – tak zněl název semináře věno-
vaného příkladům dobré praxe, jak v různých koutech Evropy
přistupují k pracovní síle, k zaměstnancům, kteří vchází do po-
slední etapy jejich pracovního života. Konal se v rámci evropské-
ho sociálního dialogu pro nemocniční sektor 27. dubna v Bruselu.



Skupina
8 hudeb-

níků

Strana
účetní
knihy

Kód
Itálie

Utla-
čovat
(řídce)

1. část
tajenky

Výměra
pozemku

2. část
tajenky

Zakavkaz-
ský hud.
nástroj

Mužské
jméno 

Polní
míraČást ústV této

chvíli Dole

Plísniti

Balkán-
ská řeka
Vlhký

les

Upevnit
na místo

Dová-
divost

Kyt

Sokol.
slavnost
Plátěné
přístřeší

Kurz
Švagr

Španěl.
královna

Italská
mince
Brit

Biblická
hora

Jednotka
prostor.

úhlu
Síla

Ukazov.
zájmeno 

Kon-
trakce

Poschodí

Autorská
činnost

Část
svíčky

Oklestit
Příznivá
stránka
Druh

motýla

Německá
řeka

Drahý
kov

Anglická 
elitní
škola

Drápat

Oním  
způsobem

Svateb-
čan

Jestli
Sídlo 

v Kanadě

Pečovat
Sportov-.
ní výkon

Pařát  

Americký
pěvec
Hořké

žal. léky

Žito
(nář.)

Sfouk-
nout

Lihovina
z rýže

Druh
pavouka
Stelivo

Přita-
kání

Indián
Částice
hmoty

Stočit
Křivka

Přístroj

Druh lyž.
závodu
Slovan
(bás.)

Tele-
fonovat

Nájezd-
ník

Mezera
Rodová
spole-
čenství

Značka
abvoltu
Zasněná

Kulovitá
bakterie
Pcháč

Podnebí
Část

střechy

Základní
číslovka
Španěl.

hora

Základní
číslovka

Ženské
jméno 

Římskými
čísl 551

Součást
éter.
olejů

Smyčka 

Solmiz.
slabika  

Bez-
ohledná
Značka
astatu 

Jižní
plod
Slov.

spojka  

Vzorek
měřidla

Natírat
lakem

Části
luků Přesně

Pomůcka:
Aler, 
Alor, 

Anola, Ur.

křížovka

Tajenkou je citát, jehož autorem je Jack London.
Tajenka z minulého čísla: . . . zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz  

Zapomeň ... (viz tajenku). 
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ohlédnutí

PŘÍSLOVÍ
Kdo hodně spí, ... (viz tajenku).
A K V O T K A M D E M O K R A C I E

K T H S O O T O K Á T A A Ř T Á C Z

Č E E Ř Á T I Z O P E D N D I A N A

A R E K M Z R Í T L I A T S M V R R

T N A K A O O A V O K T I A A K D B

Í O O L T R T P A T K A L O L R L A

M O N S T R U M U N S K É E A O D K

O A O Z Í V A A Ž A E R N Á K A Z A
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ABRAZE, AKANT, AKROBATKA, AKTOVKA, AMERIKA, ANTIKA,
AORTA, ASTRONAUTKA, AUTORITA, AVÍZO, BARBARSTVÍ,
BLOKÁDA, BRATR, DEMOKRACIE, DEPOZITÁŘ, DIANA, EVRO-
PAN, HŘMOT, KALAMITA, KANTILÉNA, KATAPULT, KLENOTNICE,
KOŘENÍ, KOTVA, KŘIVDA, KULANTNOST, LAMPA, MANSARDA,
MATURANT, MONSTRUM, NÁČRTEK, NÁKAZA, NOSÍTKA, NOTÁŘ,
OBTISK, OSTEN, PATKA, PATRONA, PERKELT, PLOTNA, POSUN,
PROMÍTAČKA, PROSTOR, RADIOAMATÉR, RAKETA, RANKA,
REFRÉN, REKLAMACE, ROZTOK, SATIRA, SESTRA, STÁŘÍ,
TABÁK, TALON, TAPÍR, TERNO, TOKÁTA, TREST.
Po vyškrtání všech uvedených výrazů zbývajících 8 písmen čtených
po řádkách tvoří tajenku.
Tajenka z minulého čísla: ŠPATNÝ JE VTIP... 
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osmisměrka
„A potom šel jak hlupák mezi lidi,“ líčil jeden

pán cestou z happeningu před Ministerstvem fi-
nancí druhému. Na mysli měl ministra Kalouska
a náramně se pletl. Kalouskovo počínání vůbec
není hloupé. Ba právě naopak – je to dokonalý
mediální tah. Statečný ministr stane proti rozzlo-
benému davu. Pravděpodobně už to samo o sobě
nejspíš bude stačit, aby padlo nějaké ostřejší slo-
vo či výhrůžka. Vždyť kdo by se jen tak trmácel
před ministerstvo, kdyby k tomu neměl pádný dů-
vod. Na demonstraci přišli lidé, kteří nejsou jen
naštvaní na to, co tato vlády dělá, jak se chová,
jak je přivádí do hlubších a hlubších finančních
potíží. Mnozí z nich už jsou ze své situace zoufa-
lí. A potom si před ně zvesela stoupne jeden z té
vládní bandy a do očí se jim chce vysmívat. Je
jasné, že ho minimálně nepustí ke slovu.
Nebezpečí, že by média opravdu mohla informo-
vat o důvodech, které ženou lidi do ulic, je za-
žehnáno. Ze zprávy o demonstraci se stává
zpráva o nevyslyšeném ministrovi. Dvě mouchy
jednou ranou. Je to účinné, je to zadarmo a no-
vináři nezklamou. Jen se ministr zjeví ve dveřích,
už se k němu táhnou jako vosy na med (přece ne-
smějí promeškat, kdyby se něco semlelo), vlastní
demonstrace se v tu chvíli stává jen šikovnou ku-
lisou. V TOP 09 už si z toho udělali úspěšnou ru-
tinu. Kalousek se dere mezi naštvané lidi s nad-
šením,  možná že se se svými soukmenovci i sází
o to, zda dokáže vyprovokovat facku, nebo ne.
Ministrovi Hegerovi by zase člověk za ten trpitel-
ský výraz dal korunu. Jenže on se přitom nestydí
těžce tělesně postižené opakovaně posílat pro so-
ciální dávky, které neexistují, o snížených plat-
bách pojištovny říkat, že přinášejí nárůst peněz
na platy... Ne, to opravdu není hloupost. To je do-
konalá taktika uplatňovaná lidmi bez zábran.
Jeden muž na Kalouska plivl a viditelnou slinu
na saku zaznamenaly kamery. Neviditelné sliny
výsměchu, které na shromáděních plivali ministři
lidem rovnou do tváří, nezaznamenal nikdo z no-
vinářů.

PhDr. Marie KLÍROVÁ,
klirova.marie@cmkos.cz

Opavští odboráři byli na svém hyde parku i v Praze
Mají to do Prahy

tak daleko, a přece se
dubnové demonstrace
na Václavském ná-
městí (viz minulý
Bulletin)   zúčastnili
v úctyhodném počtu a
ještě s sebou přivezli
spoustu elánu a dobré
nálady. Řeč je o odbo-
rářích z opavské ne-
mocnice. Podobný
obdiv  si zaslouží  i
další kolegové z Mo-
ravskoslezského a Zlín-
ského kraje či dalších
od Prahy vzdálených
míst. A to není všechno. O ostravském hyde parku 19. dubna informoval minulý Bulletin,
téhož  dne od 14 hodin se diskusní setkání konalo také v Opavě. Podrobnější informace
o něm i text vystoupení, které přednesla zdravotní sestra Libuše Moravcová, najdete na
svazovém webu, odkaz: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/19-4-2012-hyde-park-opava.aspx


