
PREDSEDKYNE

ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVí A SOCIÁLNí PÉCE

CESKÉ REPUBLIKY

Bc. DiJgmJr ŽITNíKOVÁ

V Praze dne 23. srpna 2012

Cj. 410/2012

Vážená paní predsedkyne,

Vážený pane predsedo,

v nekterých zarízeních zamestnavatelé prerazují zamestnance odborne zpusobilé

k výkonu povolání všeobecné sestry na pozice zdravotnických asistentu. Zamestnavatelé

jsou k takovému postupu systémove smerováni za úcelem snížení predevším mzdových

nákladLJ. S tímto postupem odborový svaz zásadne nesouhlasí, protože dochází

k poškozování zamestnancu. Situaci nelze tolerovat ani z pohledu pacientu a proto je

odborový svaz povinen proti této praxi durazne vystupovat.

Behem posledního pul roku jsme od Ministerstva zdravotnictví obdrželi na naše

upozornení a žádosti o stanoviska dve vyjádrení, s jejichž zásadním obsahem Vás chceme

seznámit a podporit Vás tak pri obhajobe zamestnancu a clenu odboru zvlášt. Vzhledem

k rozsahu korespondence uvádíme z ní jen výber, v prípade potreby Vám na vyžádání kopie

vzájemné korespondence s MZ zašleme. Nekterým souvislostem pak bude ješte venován

i clánek v následujícím císle svazového Bulletinu.

Ve svých vyjádreních ze dne 10. dubna 2012 a 1. srpna 2012 Ministerstvo

zdravotnictví jednoznacne konstatuje, že k problematice zarazování všeobecných sester na

pracovní pozice zdravotnických asistentu má odbor vzdelávání a vedy stejne zamítavé

stanovisko jako Odborový svaz zdravotnictví a sociální péce Ceské republiky. Ve vyjádrení

oslovený odbor dále uvádí, že takovým postupem zamestnavatelé porušují jak ustanoveni

§ 29 odst. 2 zákona c. 96/2004 Sb., které se na všeobecné sestry nevztahuje, tak i ustanovení

zákoníku práce. I ve zcela hypotetickém prípade (kdyby došlo k souladu s predpisy

pracovnepr<:Ívními), pokud jsou všeobecné sestry v pozici zdravotnických asistentu

poverovány cinnostmi spadajícími do kompetence všeobecných sester, je to zrejmé

(evidentní) protiprávní jednání.

Z pohledu zákona o nelékarských zdravotnických povoláních a provádecích predpisu

ministerstvo uvádí, že, tím, že zákon v § 29 odst. 2 výslovne neuvádí všeobecnou sestru, bylo

zámerem zákonodárce zretelne vyjádrit odlišný režim u povolání všeobecné sestry. Je zrejmé,

že cinnosti a kompetence, ke kterým je zpusobilá všeobecná sestra, jsou velmi strukturavané

... Obsah o rozsah cinnosti obou uvedených povolání v rámci poskytování zdravotní péce

nelze bez dalšího striktne izolovat. Nelze je však ani úcelove smešovat a nadto zpusobem,

který by mohl vzbuzovat pohybnosti o obcházení zákona ... Kompetencní rozdíly



uvedených povolání jsou evidentní a príslušné právní predpisy by tedy zamestnavatelé

i zamestnanci meli znát a ve svém zájmu je oboustranne dodržovat

Ministerstvo zdravotnictví také upozornuje, že zákon c. 96/2004 Sb. je prÓvním

predpisem verejnoprávní povahy, pro kterou je typický princip, že co není zákonem výslovne

dovoleno, je zakázáno.

Odborový svaz upozornil Ministerstvo zdravotnictví na skutecnost, že nekterí

zamestnavatelé první stanovisko k prerazování všeobecných sester oznacili za

nejednoznacné a k prerazování sester prikrocili. Ministerstvo vzalo tuto zatím rámcovou

informaci na vedomí a konstatovalo, že náš podnet smeruje, krome oblasti pracovneprávní,

do organizacní a rídící cinnosti zamestnavatelu.

Pokud jde o pohled pracovneprávní, uvedený odbor se neztotožnuje s praxí

zamestnavatelu, kterou odborový svaz ve svých dopisech popsal. Obecne pak shrnul, že pri

respektování zásady uvedené v § 10 písmo c) zákoníku práce by nemelo dojít k disproporci

mezi sjednaným a fakticky vykonávaným druhem práce a zpusobem odmenování a dotycné

zamestnankyne by na podobné návrhy, at se týkají úplného nebo cástecného prevedení

úvazku, nemely pristupovat.

S pozdravem a práním úspechCI pri Vaší odborové práci

Bc. Dagmar Žitníková

predsedkyne

Základní odborové organizace

Nemocnice


