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Predseda vlády Ceské republiky

PetrNECAS

V Praze dne !/.prosince 2012
C, j.: 1691912012-KPV

Vážená paní predsedkyne,

dovolte mi, abych Vám podekoval za dopis ze dne 19. listopadu tohoto roku a odpovedel
na nej. Ve svém dopise mne informujete o probehlé celostátní konferenci Vaší odborové
organizace a prijatých záverech. Píšete, že delegáti konference jsou velmi znepokojeni situací
ve zdravotnictví i sociálních službách. Dále píšete, že dochází ke zhoršování dostupnosti
zdravotní péce, vcetne péce lázenské, že kroky vlády ohrožují verejné zdraví, rozbíjí solidárne
nastavené systémy a poškozují zamestnance i pacienty; žádáte, aby zdravotnictví i sociální služby
zustaly službami verejnými, požadujete, aby bylo ze státního rozpoctu uvolneno 8,5 mld. Kc
na dotace pro poskytovatele sociálních služeb ... Na záver mne pak informujete, že vyhlašujete
stávkovou pohotovost a žádáte, abych odvolal pana MUDr. Leoše Hegera z funkce ministra
zdravotnictví.

Ve své odpovedi Vás chci ujistit, že není cílem mým, ani cílem vlády zhoršit dostupnost
zdravotní nebo sociální péce pro obcany Ceské republiky, ale práve naopak. Cílem vlády je
udržet všeobecnou dostupnost zdravotní a sociální péce i za soucasné objektivne nepríznivé
ekonomické situace v naší zemi i Evropské unii. To vyžaduje na celném míste zajistit jejich
financní udržitelnost v rámci nutné stability verejných rozpoctu, tedy i rozpoctu zdravotnictví
a sociálních vecí. Dnešní situace ve zdravotnictví a sociálních vecech je navíc, jak jiste víte,
do budoucna zatížena negativním demografickým vývojem, stárnutím populace a soucasným
rozvojem moderních medicínských metod i stoupajícími nároky na kvalitu sociálních služeb.

Za techto okolností jsem presvedcen, že vláda postupuje ve zdravotnictví i sociální oblasti
odpovedne i sociálne citlive a k prokazatelnému zhoršení kvality ci dostupnosti zdravotních
a sociálních služeb nedošlo a nedochází, byt nekteré prijaté legislativní kroky prinášejí radu
zmen, které mení dosavadní zvyklosti a svým zpusobem se dotýkají každého z nás. Stejne tak,
na rozdíl od rady jiných oblastí státní správy a mnoha oblastí soukromého sektoru, platy
ve zdravotnictví i v dobe krize v prumeru vzrostly a došlo i ke zvýšení mzdových tarifu, jakož
i k posunu v platových trídách, což se v jiných oblastech nestalo. Též celkové množství
financních prostredku vynakládaných na zajištování zdravotních a sociálních služeb neklesá, ba
naopak, což se o rade jiných oblastí ekonomiky i spolecnosti za soucasné nepríznivé ekonomické
situace ríci nedá.

Jakkoli chápu zájem Váš a zájem Vámi reprezentovaných zamestnancu o trvalé zvyšování
príjmu i další otázky výše zmínené a respektuji Vaše práva vcetne vyhlášení stávkové
pohotovosti a výzvy k odvolání ministra zdravotnictví, nezbývá mi ve svetle výše uvedených
souvislostí než konstatovat, že za soucasných okolností nemohu prijmout Vaše hodnocení



situace. Kroky, které ciníte, nepokládám za konstruktivní pro naši zemi, a tedy i Vaše cleny, a to
zejména z dlouhodobejšího hlediska. Jsem presvedcen, že cesta kupredu v ekonomice
i ve spolecnosti, a tedy i v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, vede nikoli cestou razantního
prosazování parciálních zájmu, ale trvalým dialogem mezi sociálními partnery, zamestnanci,
zamestnavateli i vládou a príslušnými ministerstvy. V takovém dialogu je celá moje vláda
pripravena se všemi partnery pokracovat.

S pozdravem

Vážená paní
Bc. Dagmar ŽIT N ÍK O V Á
predsedkyne
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