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Jsme ve stávkové pohotovosti!

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vstoupil ve středu 8. února do stávkové pohotovosti
na podporu požadavků základní organizace OS působící u Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje.
Tato odborová organizace vyhlásila svoji stávkovou pohotovost již v srpnu loňského roku a jejími
důvody byl špatný sociální dialog se zaměstnavatelem, neprojednání dokumentů podle kolektivní smlouvy, extrémní pracovní zátěž, špatně nastavené vnitroorganizační předpisy, diskriminace v odměňování
a nedostatečné zajištění přednemocniční péče lékaři. Podrobnější informace o situaci na záchrance, důvodech stávkové pohotovosti i podpoře dalších odborářů najdete na webu: odborového svazu
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/8-2-2017-stavkova-pohotovost-os.aspx .
O vyhlášení stávkové pohotovosti informoval OS ve středu 8. února na tiskové konferenci, jejíž záznam najdete na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-tk-oszsp-cr-vyhlaseni-stavkovepohotovosti/18230

Kolotoč změn se roztočil hned od počátku roku

Máme za sebou
první měsíc roku 2017. Roku,
o kterém mnozí
z nás měli
představu, že
bude lepší, spokojenější a zejména méně uspěchaný. Zvolní tempo, které vyvolal předvánoční shon. Opak je
však pravdou. Představa, že od
počátku roku pracovní tempo
zvolní, byla brzy po novoročním
přípitku jen iluzí. Jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách se ihned s prvními dny
nového roku roztočil kolotoč
změn.
Ve zdravotnictví odborový
svaz usiluje o jednotné odměňování platem, v sociálních službách stále zápasíme s návrhy
zákonů, kterými se mění zákon
o sociálních službách, důležitý
jak pro uživatele, tak zaměstnance. U sociální oblasti, která
mi je profesně bližší, se zastavím déle.
Opět se útočí na poskytování
ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a přicházejí návrhy na nesystémové řešení sociálně-zdravotního pomezí. Připomínkujeme navržené novely zákona
o sociálních službách, které se
střídají tak rychle, že jedna ještě
není vypořádána a už ji stíhá
druhá. Odmítáme návrhy, které

poškodí ty, jež by měly chránit
a zabezpečit jim kvalitní a bezpečné poskytování sociálních
služeb. Současně je snahou
zmírnit negativní dopady do
praxe (na uživatele – opatrovance) „nefunkčních“ zákonů, o které se opírá veřejné opatrovnictví
nebo ČSSZ při výplatě důchodů
hromadným seznamem v pobytových zařízeních sociálních
služeb.
Při řešení „legislativního
zmatku“ se dovídáme, že nebyl
v Poslanecké sněmovně podpo-

úvodník

strana Bulletinu. A to na počátku
roku, který je zároveň rokem volebním. Kdyby jednotlivé politické strany vnímaly aktuální situaci občanů, nemusely by vynakládat nemalé finanční prostředky na volební kampaně
svých stran.
A jsme opět na začátku, ne jen
nového roku, ale i kroků ke zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců, jistoty a kva-

Mgr. Marcela Holčáková - vizitka

Jsem zaměstnancem Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace,
a pracuji jako sociální pracovnice v Domově se zvláštním režimem Pržno,
kde jsem vedoucí sociálního úseku. Od roku 1990 jsem členkou základní odborové organizace, řadu let pracuji v jejím výboru, vykonávám funkci hospodáře. V současné době má základní organizace 94 členů.
Několik let jsem byla členkou krajské rady Zlínského kraje, nyní jsem již
druhé volební období její předsedkyní, jsem členkou RROS ČMKOS
Zlínského kraje a členkou stálé delegace tripartity Zlínského kraje.
Jsem členkou výboru sekce sociál odborového svazu a zastupuji odborový svaz v odborných pracovních komisích MPSV. Od roku 2014 jsem členkou výkonné rady odborového svazu.
K mým zálibám patří cyklistika, lyžování a cestování.

řen pozměňovací návrh na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Obracíme se na
předsedy politických stran a hnutí, jejichž poslanci nepodpořili
pozměňovací návrh, neocenili
náročnou práci zaměstnanců
v sociálních službách zabezpečujících podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením – dopis viz následujicí

lity poskytovaných služeb.
Nezbývá, než si přát, abychom
při bilancování v posledním měsíci roku 2017 mohli naše společné úsilí zhodnotit jako úspěšné a čas mu věnovaný za nepromarněný.
Mgr. Marcela HOLČÁKOVÁ,
členka výkonné rady OS
za Zlínský kraj,
socsluzbyvs.zoos@centrum.cz

obsah

Sociální tripartita
Bc. Dagmar Žitníková . . . . . .str. 2
S premiérem Sobotkou o mzdách
Bc. Dagmar Žitníková . . . . . .str. 3
S ministrem Ludvíkem o mzdách
Bc. Dagmar Žitníková . . . . . .str. 3
S poslanci o sjednocení mezd a
platů
Bc. Dagmar Žitníková . . . . . . str. 4
Zvýšení příplatků za směnnost
Ing. Ivana Břeňková . . . . . . .str. 5
Poděkování Agátě Šmehilové
Bc. Dagmar Drobíková . . . . .str. 5
Tripartita o bezpečnosti práce
Bc. Dagmar Žitníková . . . . . .str. 6
Je členkou už téměř 45 let
Alena Langfellnerová . . . . . .str. 7
Zdravotnická tripartita
Ing. Ivana Břeňková . . . . . . .str. 8
Moravskoslezská tripartita
Bc. Dagmar Žitníková . . . . . .str. 9
Výkonná rada v únoru
PhDr. Marie Klírová . . . . . . .str. 9
Termíny a místa porad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 10
S Královéhradeckým krajem
Ing. Petr Vaník . . . . . . . . . . .str. 11
S vedením Kraje Vysočina
Jiřina Marešová . . . . . . . . . .str. 11
S Moravskoslezským krajem
Vít Přibylík . . . . . . . . . . . . .str. 12
S Jihomoravským krajem
Květoslava Boháčková . . . .str. 12
S Pardubickým krajem
Martin Vostal . . . . . . . . . . . .str. 13
S Plzeňským krajem
Bc. Václav Matoušek . . . . .str. 13
Středočeská záchranka on-line
MUDr. Jiří Havlovic . . . . . .str. 14
Změny v zákoníku práce
Ing. et Mgr. Štěpánka Řandová
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 15
Prodloužení kolektivní dohody
Ing. et Mgr. Štěpánka Řandová
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 15
Pražská KR zdraví
Blanka Kučírková . . . . . . . .str. 15
Platby členských příspěvků
. . . . . . . . . . . . . . . . .str. 16 – str. 20

***

Uzávěrka příštího čísla je 13.
března.

BULLETIN

Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče České republiky
Vydává v Praze
OSZSP ČR IČ 225509
v Nakladatelství Květa Dědovská.
Redaktorka PhDr. Marie Klírová
Adresa redakce: OSZSP ČR,
Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3,
telefon: 267 204 316,
fax: 222 718 211,
e-mail: klirova.marie@cmkos.cz,
internet: www.zdravotnickeodbory.cz

stalo se

12. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
se na pozvání výboru základní organizace Zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje a jejího předsedy
Jiřího Havlovice zúčastnila výroční
konference odborové organizace. Akce
byla opět výborně organizovaná, konference se zúčastnilo celé vedení
záchranky a také náměstek hejtmanky
zodpovědný za zdravotnictví Mgr.
Martin Kupka.
13. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
a členové krajské rady Královéhradeckého kraje se sešli s hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD.,
(ČSSD) a jeho náměstky zodpovědnými za sociální služby a zdravotnictví
Ing. Vladimírem Dernerem (KDUČSL) a Ing. Alešem Cabicarem (TOP
09).
16. ledna
* Místopředseda OS Lubomír Francl
a členové krajské rady Kraje Vysočina
se sešli s hejtmanem MUDr. Jiřím
Běhounkem (ČSSD), 1. náměstkem
(sociální služby) Mgr. Pavlem Fraňkem (ANO), 2. náměstkem (zdravotnictví) Ing. Vladimírem Novotným
(ČSSD), vedoucí sociálního odboru
JUDr. Věrou Švarcovou a vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňou Měrtlovou.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
se zúčastnila jednání tripartity.
Předsednictvo tripartity na základě jejího požadavku odsouhlasilo, že na
příští jednání pléna bude vložen bod
aktuální situace ve zdravotnictví.
17. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
se sešla s náměstkyní hejtmana
Jihočeského kraje Ivanou Stráskou
a následně s řediteli Jihočeských nemocnic. Tématem jednání bylo odměňování zaměstnanců a hospodaření nemocnic.
17. a 18. ledna
* Místopředseda OS Lubomír Francl
se zúčastnil spolu se zástupci odborové
organizace OS a vedením odborového
svazu OSPEA kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních
Janské Lázně.
19. ledna
* Na krajském úřadě v Ostravě se sešli zástupci Moravskoslezského kraje
a odborů na jednání předsednictva tripartity k problematice zdravotnictví.
Za kraj se zúčastnili hejtman prof. Ing.
Ivo Vondrák, CSc., (ANO), náměstek
pro zdravotnictví MUDr. Martin
Gebauer (ANO) a vládní zmocněnec
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
a senátor prof. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Odborová delegace se sešla ve složení
předsedkyně Regionální rady odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Dagmar Bobková
Regelová (Českomoravský odborový
svaz pracovníků školství), místopředsedkyně RROS Andrea Drex-

Dopis předsedům politických stran a hnutí

Vsetín 23. ledna 2017
Vážený pane předsedo,
vážíme si kroků, které učinila vaše strana pro podporu a rozvoj sociálních služeb. O to více je nám líto,
že nebyl v Poslanecké sněmovně vaší stranou podpořen návrh poslankyně Jany Hnykové pro navýšení platů v sociálních službách o 6 %.
Práce zaměstnanců sociálních služeb je psychicky a fyzicky náročná, zabezpečují poskytování sociálních
služeb uživatelům závislým na pomoci jiných osob. Odměna zaměstnanců za tuto práci však patří k nejnižším. Sociální služby v současné době stojí na prahu personální krize, stávající zaměstnanci odcházejí
a jsou jen velmi těžce nahrazováni novými, kteří jsou ochotni za náročných podmínek vykonávat práci za
nízkou, neadekvátní odměnu. Od zaměstnanců sociálních služeb se očekává práce kvalitní, kvalifikovaná,
klade se důraz na celoživotní vzdělávání, nároky na odvedenou práci se zvyšují a odměna?
Jak si vysvětlit postoj poslanců vaší strany při hlasování v Poslanecké sněmovně? Neváží si náročné
práce zaměstnanců sociálních služeb pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením? Tato skutečnost bude mít určitě i vliv na rozhodování zaměstnanců – voličů v podzimních volbách, které straně dají
svým hlasem podporu a které ne. Anebo je vaší straně lhostejná ne malá skupina voličů – zaměstnanců sociálních služeb?
Nikdy nevíme, co může v životě člověka potkat, ale ke stáří spějeme všichni!
Mgr. Marcela Holčáková
ZO OSZSP ČR Sociální služby Vsetín, p. o.

Sociální tripartita o dotacích, odměňování, nedostatku personálu
a dalších problémech

V pátek 27. ledna se konalo jednání tripartitního pracovního
týmu pro sociální otázky, které řídil nový řídící – Mgr. et Bc. Petr
Krčál, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky. Účastníci jednali o připravovaných změnách nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o zákoně o sociálním bydlení, vyslechli aktuální informace o dotacích na poskytování sociálních služeb pro rok 2017, byli seznámeni s aktuálním stavem obou
novel zákona o sociálních službách a v posledním bodě schválili
změnu ve složení zástupce Unie zaměstnavatelských svazů ČR
v Radě pro inspekce kvality sociálních služeb při tripartitním
pracovním týmu pro sociální otázky.
oživení ekonomiky dochází k toOdborový svaz zdravotnictví
mu, že na mnoha pracovištích jsou
a sociální péče ČR zastupovalo na
mzdy vyšší než v sociálních služjednání pracovního týmu celé vebách. Jejich zaměstnanci si proto
dení a předsedkyně Dagmar Žitstále častěji nacházejí práci mimo
níková k jednotlivým bodům
sociální služby – za více peněz
přednesla zásadní stanoviska.
a méně zodpovědnosti.
V prvním bodě se všichni účastPředsedkyně Dagmar Žitníková
níci shodli, že se v sociálních služnavrhla, aby se v rámci personální
bách začíná, stejně jako ve zdrastabilizace nejen zrušily první dvě
votnictví, projevovat personální
tabulky, ale aby se navíc zaměstkrize. Z pohledu odborů, zaměstnanci, kteří jsou zařazeni v příloze
navatelů i MPSV je třeba platy
č. 2 (pracovníci v přímé péči a soa mzdy razantně zvýšit. Pokud se
ciální pracovníci), přesunuli do tasituace podcení, tak hrozí persobulky č. 6 (zdravotničtí pracovnální kolaps, zaměstnanci si dnes
níci).
začínají hledat uplatnění na trhu
Tento krok odbory dlouhodobě
práce jinde, a to i ve výrobních sfénavrhují a je logický. Mnoho prarách. Je zřejmé, že při současném
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covníků v přímé péči bylo původně
zdravotnickými pracovníky a u sociálních pracovníků je potřeba vyrovnat, stejně jako u pracovníků
v přímé péči, „historické dluhy“.
Při diskusi o dotačním řízení
všichni přítomní poděkovali
MPSV za rychlé rozdělení financí
a velmi kvitovali také přístup krajů, takže se letos konečně finance
dostanou do zařízení včas.
K návrhu obou připravovaných
novel zákona o sociálních službách zaměstnavatelé i odbory sdělili, že své připomínky zaslali písemně. Zaměstnavatelé stejně jako
odbory odmítají novelizaci, která
se vztahuje k poskytování zdravotní péče a k vytvoření ošetřovatelských domovů.
Předsedkyně Dagmar Žitníková
sdělila, že předložené návrhy neřeší téměř nic, navíc jsou nesystémové, nekoncepční, bez zajištění financí. Hlavní problém vidí
v otázkách financování sociálních
služeb a zdravotní péče v sociálních službách. Odbory obě novely
odmítají.
K zákonu o sociálním bydlení
vystoupila za odbory Ing. Hana
Popelková, která přednesla kritické stanovisko jak k obsahu, tak
k termínům přijetí zákona.
Závěrem jednání se účastníci
dohodli, že osloví premiéra
Bohuslava Sobotku se žádostí
o jednání k aktuální situaci v sociálních službách.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz
Foto Lubomír Francl

stalo se

lerová (OS zdravotnictví a sociální
péče ČR), předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a člen výkonné rady OS Vít
Přibylík.
20. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
se spolu s předsedou LOK-SČL
Martinem Engelem sešla s premiérem
Bohuslavem Sobotkou a ministrem
zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem.
Na programu jednání byly informace
odborů k novelám zákonů o vzdělávání
lékařů a nelékařských zdravotnických
pracovníků, odměňování zaměstnanců
ve zdravotnictví a sociálních službách
a připravované záměry nového ministra v oblasti zdravotnictví.
23. ledna
* Vedení OS a členové krajské rady
jednali s hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem,
CSc., (ANO), náměstkem pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem
(ANO) a náměstkem pro sociální služby Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji.
24. ledna
* Před jednáním tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se sešlo
vedení OS s ministrem zdravotnictví
Miloslavem Ludvíkem a jeho náměstkem Tomem Phillipem. Jednali o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a připravovaných legislativních
záměrech ministerstva.
* Jednání tripartitního pracovního
týmu pro zdravotnictví se zúčastnilo
celé vedení OS.
25. ledna
* V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo jednání výboru pro sociální politiku, na jehož programu byl mimo jiné
bod k novele zákoníku práce. Na jednání vystoupili zástupci OS, aby podpořili pozměňovací návrh poslance
Jaroslava Zavadila sjednotit v nemocnicích odměňování pod systém platu.
* Místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková se účastnila pracovní porady
odvětvových a regionálních expertů
OS k projektu ČMKOS zkracování
pracovní doby bez krácení mzdy. Poté
se připojila ke kolegům v Poslanecké
sněmovně.
26. ledna
* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání se zaměstnavateli k evropskému projektu zaměstnavatelů PESSIS III, který by měl nastartovat sektorový sociální dialog na
evropské úrovni pro sociální služby.
* Odpoledne se vedení OS sešlo se zástupci zaměstnavatele Psychiatrické
nemocnice v Dobřanech.
27. ledna
* Vedení OS se sešlo se zástupkyní
Nadace Friedricha Eberta (FES)
Kateřinou Smejkalovou, aby jednali
o další spolupráci.
* V odpoledních hodinách jednal tripartitní pracovní tým pro sociální poli-

Žitníková a Engel se Sobotkou a Ludvíkem
o zvyšování mezd a změnách zákonů

V pátek 20. ledna se sešli předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin
Engel s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem. Na programu jednání byly informace odborů k novelám zákonů o vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, odměňování zaměstnanců ve
zdravotnictví a sociálních službách a připravované záměry nového ministra v oblasti zdravotnictví.

Odboráři upozornili na problematické novely týkající se
vzdělávání zdravotnických pracovníků a předložili návrh, aby
se koalice dohodla, že nebudou
přehlasovávat veto Senátu k novele zákona o lékařích.
Předseda Martin Engel sdělil
k návrhu o vzdělávání lékařů odborné výhrady, a to jak za LOKSČL, tak za Českou lékařskou
komoru.
Předsedkyně Dagmar Žitníková vyslovila obavu, aby zákon o vzdělávání nelékařů nedopadl stejně jako lékařský, a vyzvala ministra Ludvíka, aby
se Ministerstvo zdravotnictví
v průběhu legislativního procesu zdrželo předkládání dalších pozměňovacích návrhů,
které by zcela jistě narušily
těžko hledanou shodu nad úpravami.
Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík přislíbil, že za ministerstvo nebudou předkládat ve

spolupráci s poslanci žádné další
změny.
Předsedkyně Žitníková dále
podrobně seznámila přítomné
s tím, jak vypadá navýšení mezd
od 1. ledna. Odborovému svazu
se opět potvrdilo, že platy se
zvýšily všem zaměstnancům, ale
mzdy jsou velmi problematické.
Většina zaměstnanců, kteří jsou
odměňováni mzdou, dosud nemá
jistotu navýšení, mnoho nemocnic se rozhodlo, že mzdy zvýší
až v průběhu roku, opakuje se
diskriminace
ve
mzdách.
Odbory proto žádají, aby poslanci vládní koalice přistoupili k zaměstnancům ve zdravotnictví
zodpovědně a aby prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Jaroslava Zavadila sjednotili odměňování zaměstnanců
ve zdravotnictví.
Premiér Bohuslav Sobotka
opět vyjádřil podporu záměru
sjednotit odměňování a přislíbil
podporu poslanců ČSSD.

Předsedkyně Žitníková dále
velmi krátce připomněla závazek zrušení některých tabulek
v nařízení vlády č. 564.
Premiér Sobotka sdělil, že
Ministerstvo práce a sociálních
věcí má za úkol zaslat návrh do
připomínkového řízení.
Zde se ozval ministr Ludvík,
který sdělil, že jeho resort ještě
s MPSV konzultuje úpravu nařízení vlády ohledně možností
zvýšit příplatky za směnnost pro
zaměstnance. Připomněl, že
Ministerstvo zdravotnictví chce
tyto příplatky zvýšit, a to včetně
zajištění financí na toto zvýšení.
V posledním bodě se v médiích rozvinula diskuze k oznámenému záměru, že ministr
zdravotnictví v nejbližší době
připraví zákon o univerzitních
nemocnicích a ten předloží do
legislativního procesu. Předsedkyně Žitníková se k záměru staví skepticky, původní návrh
zákona o neziskových zdravotnických organizacích odbory
odmítly jako celek. Návrh byl
problematický, jeho podstatou
bylo v části fakultních nemocnic
odstátnění a prakticky by stát
tímto krokem přišel o možnost
regulovat vysoce specializovanou péči. Odbory vyčkají na
předložení návrhu.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Vedení OS jednalo s ministrem Ludvíkem o odměňování a připravované legislativě

V úterý 24. ledna se sešlo vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s ministrem zdravotnictví Miloslavem
Ludvíkem a jeho náměstkem Tomem Phillipem. Obsahem jednání bylo odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a připravované legislativní záměry ministerstva.
Předsedkyně OS Dagmar Žitníková seznámila ministra s aktuálními výsledky šetření OS k navýšení platů a mezd. Sdělila, že se
opakuje zkušenost z loňského roku, kdy platy se navyšují bezproblémově a mzdy jsou z hlediska
naplnění vládních slibů velmi problematické.
Zástupci OS znovu požádali ministra, aby Ministerstvo zdravotnictví podpořilo návrh na sjednocení platů a mezd.
Dalším bodem jednání byly
Ministerstvem zdravotnictví avizované změny v nařízení vlády č.
564, kterými by se měly zvýšit příplatky za směnnost. Ministr
počítá s 10% navýšením tarifů
Ludvík sdělil, že Ministerstvo
a opatření k navýšení příplatků za
zdravotnictví v současné chvíli
směnnost by chtěl realizovat propřipravuje dotační program, ze
střednictvím úhradové vyhlášky.
kterého by bylo možné financovat
Odbory i v této souvislosti připozvýšení příplatků v nemocnicích
mněly, že bez právního předpisu neobchodních společnostech. Od nálze realizaci navýšení garantovat.
vrhu, na který jsou již připravené
V posledním bodě se obě strany
finance, si ministerstvo slibuje perzabývaly záměrem ministerstva
sonální stabilizaci zaměstnanců.
přijmout do konce volebního obMinistr dále sdělil, že příští rok
dobí zákon o univerzitních nemocstr. 3
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nicích, který má vzniknout přepracováním návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích.
Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odbory měly s návrhem

problém, ale vyčkají, co ministerstvo předloží.
V závěru jednání předsedkyně
ministra informovala o nedořešených problémech v Endokrinologickém ústavu a tom, jak probíhá
vedení sociálního dialogu v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz
Foto Lubomír Francl

stalo se

tiku, kterého se zúčastnilo celé vedení
OS.
* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila
na pozvání odborářů z AGELu a předsedy Sdružení odborových organizací
AGEL Pavla Michny jejich reprezentačního plesu v Barrandovských ateliérech.
28. ledna
* Na pozvání prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a předsedy
LOK-SČL Martina Engela se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila
jejich reprezentačního plesu na Žofíně.
30. ledna
* Vedení OS jednalo o situaci na ZZS
Jihomoravského kraje s radním pro
zdravotnictví
Igorem
Chlupem
(ČSSD). Znovu zopakovalo výhrady
odborů ke způsobu řízení organizace
a důvody vyhlášení stávkové pohotovosti.
* Odpoledne jednali vedení OS a členové krajské rady s hejtmanem
Jihomoravského kraje Bohumilem
Šimkem (ANO). Hlavními tématy byla
situace ve zdravotnictví a v sociálních
službách.
31. ledna
* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala společně s výborem
ČMKOS pro rovnost o další práci
výboru. Současně se jednání účastnila
také svazová právnička Mgr. et Ing.
Štěpánka Řandová.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
a místopředsedkyně Ivana Břeňková se
sešly s předsedy odborových organizací působících při Zdravotnické
záchranné službě Jihomoravského kraje.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
a místopředsedkyně Ivana Břeňková
jednaly se zástupci pojišťovny ERGO
o možnostech případné spolupráce.
* Místopředseda OS Lubomír Francl
se zúčastnil jednání dozorčí rady
Nemocnice České Budějovice a.s.
1. února
* Jednání expertů Asociace pro rozvoj
kolektivního vyjednávání a pracovních
vztahů se v Mladé Boleslavi účastnila
místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
Experti se zabývali otázkami z pracovního práva. Účastnil se také legislativní náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
2. února
* Kulatého stolu výboru Poslanecké
sněmovny pro sociální politiku se
zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana
Břeňková. Na programu byla novela
zákoníku práce, vedení OS sleduje především novelu a pozměňovací návrh,
který by měl umožnit sjednocení platů
a mezd ve zdravotnických lůžkových
zdravotnických zařízeních.
* Odpoledne se místopředsedkyně OS
Ivana Břeňková účastnila ve vydavatelství Metropol kulatého stolu na téma
Odměňování pracovníků a investice do
zdravotnictví v Ústeckém kraji.

Odboráři z nemocnic informovali poslance o mzdové diskriminaci
a požadavku na sjednocení mezd s platy

Ve středu 25. ledna projednával výbor pro sociální politiku
Poslanecké sněmovny novelu zákoníku práce. Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR dlouhodobě prosazuje sjednocení odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení
na systém platu. Protože změnu lze provést přes novelu zákoníku
práce, tak se odborový svaz dohodl s poslancem Jaroslavem
Zavadilem (ČSSD), že podá příslušný pozměňovací návrh.
Jaroslav Zavadil je bývalý předseda ČMKOS a rozhodl se, že podá nejen návrh na sjednocení odměňování, ale také další návrhy,
které zajistí pro zaměstnance lepší ochranu v rámci jejich pracovního vztahu.
Stejně k novele zákoníku práaby nepodpořili návrh na sjedce přistoupila poslankyně Jana
nocení odměňování ve zdravotHnyková (Úsvit), která připravinictví.
la další pozměňovací návrhy.
Vystoupení zaměstnavatelů
Avizované návrhy vzbudily
a prezidenta Hospodářské komoobrovský ohlas. Na jednání
ry Vladimíra Dlouhého odboráře
výboru se dostavili jak zástupci
velmi překvapilo, bylo útočné,
odborů, tak zástupci zaměstnavelmi konfrontační a některé jevatelů. Vzhledem k projedjich argumenty byly zavádějící.
návanému tématu poslanci rozZa odbory vystoupila předhodli, že bude umožněno vysedkyně OS Dagmar Žitníková
stoupit veřejnosti a každá skupia shrnula mýty, které se okolo
na může podat své informace,
sjednocení odměňování objeproč by se měly návrhy přivují, připomněla diskriminaci
jmout, či nikoliv.
v platech a mzdách a závěrem
Vzhledem k tomu, že záznam
požádala poslance o podporu
z jednání je na stránkách
pozměňovacího návrhu JaroslaPoslanecké sněmovny, tak jen
va Zavadila.
krátce k nejdůležitějším vystouJako další vystoupil předseda
pením.
LOK-SČL Martin Engel, který
Ministerstvo práce a sociálsdělil, že sjednocení odměňování může napomoci udržet
ních věcí uvedlo, že předkládají
v českých nemocnicích lékaře
návrh, na kterém byla shoda soa že když už poslanci nenapociálních partnerů a který do pramohli zlepšit vzdělávání, tak ať
covních vztahů přináší jak pružnost pro zaměstnavatele, tak
ochranu zaměstnance.
Poslanec Jaroslav Zavadil
připomněl ke stávajícímu zákoníku práce, že české pracovní
právo je jedno z nejpružnějších
v Evropě a že je nutné chránit
zaměstnance. Ke svým pozměňovacím návrhům uvedl, že
je právem každého poslance
předkládat pozměňovací návrhy.
Poslankyně Jana Hnyková
okomentovala současné pracovně právní vztahy a souhlasí
s názorem, že by se ochrana zaměstnanců měla zvýšit a že se
mají odstranit diskriminační
alespoň přijetím sjednocení
podmínky, a proto se připojuje
odměňování pomohou udržet
k návrhu Jaroslava Zavadila
české zdravotníky v českých nesjednotit odměňování zaměstmocnicích.
nanců nemocnic.
Dále za odbory vystoupila Iva
Poslankyně Jana Pastuchová
Řezníčková (Nemocnice Trut(ANO) vystoupila s návrhem,
nov), která připomněla historii
aby se žádné poslanecké potransformace nemocnic, poklesy
změňovací návrhy nepřijímaly
ve mzdách a nenaplněné sliby,
a aby poslanci akceptovali to, co
že zaměstnanci budou mzdou
předkládá MPSV.
odměňováni lépe než platem.
Následně vystoupili zaměstDalší vystupující za odborový
navatelé, kteří již před jednásvaz Miluše Váňová (Nemocniním výboru zaslali všem poslance Česká Lípa) sdělila, jak vypaců dopisy se žádostí, aby nepoddala situace s navýšením mezd
porovali žádné poslanecké pov jejich nemocnici v předcházezměňovací návrhy a zvláště
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jících dvou letech, kdy ani jednou nebyl naplněn vládní příslib
5 % zvýšení tarifů, a srovnala
svůj mzdový tarif s tarifem, který by dostala, pokud by byla
odměňována platem – viz web
našeho odborového svazu:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/2
5-1-2015-vybor-pro-socialnipolitiku-psp.aspx
S konkrétním srovnáním svého mzdového tarifu vystoupily
také Jitka Boťánková (Nemocnice Nový Bydžov) a Božena
Bartáková (Oblastní nemocnice
Mladá Boleslav). Obě kolegyně
také připomněly současný nedostatek personálu a apelovaly na
poslance, aby návrh schválili.
Poslední vystupující za odborový svaz František Kuneš
(Rokycanská nemocnice) se
opět vrátil k historii transformace nemocnic a sdělil, jak to
v praxi vypadá se mzdami nezdravotnických pracovníků.
Kolegové byli ve svých vystoupeních výborní a moc jim
děkujeme.
Posledním vystupujícím na
podporu pozměňovacího návrhu
byl prezident Svazu pacientů
ČR Luboš Olejár, který sdělil, že
pacienti se obávají o kvalitu péče, protože nedostatek personálu
již přímo ohrožuje pacienty.
V odpoledních hodinách

proběhla druhá část jednání
k připravované novele zákoníku
práce, v níž s dalšími pozměňovacími návrhy vystoupili i opoziční poslanci.
K návrhu sjednocení odměňování se ještě vrátil poslanec Vít
Kaňkovský (KDU-ČSL), který
sdělil, že i přesto, že návrh na
změnu odměňování nevyřeší
všechny problémy, tak se může
v současné personální krizi stát
první pomocí pro systém.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz
Foto Lubomír Francl

stalo se

3. února
* Jednal tripartitní pracovní tým pro
sociální politiku, kterého se zúčastnilo
celé vedení OS. Na programu byly mimo jiné návrhy změn zákona o sociálních službách, zákona o sociálním bydlení, dotace pro sociální služby na rok
2017 a změna nařízení vlády č.
564/2006.
6. února
* Celé vedení OS se setkalo s krajskou radou Pardubického kraje, poté
následovalo jednání s hejtmanem
Pardubického kraje JUDr. Martinem
Netolickým, PhD., (ČSSD) a radním
odpovědným za zdravotnictví Ing.
Ladislavem Valtrem, MBA, (ODS).
* Večer se vedení OS sešlo v Praze
s poslancem Jaroslavem Zavadilem,
aby společně projednali postup projednávání novely zákoníku práce.
7. února
* Jednala výkonná rada OS.
8. února
* Celé vedení OS, zástupci odborových organizací a výborů sekcí nemocnic, nelékařských zdravotnických pracovníků, nezdravotnických pracovníků
a sekce pro práci s členskou základnou
se společně účastnili jednání výboru
pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně, aby podpořili novelu zákoníku
práce v bodě sjednocení platů a mezd
zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení.
* Celá tato skupina přešla do budovy
sídla OS, aby pokračovala ve společném jednání uvedených sekcí za účasti
vedení OS.
* Jednala dozorčí rada OS.
* Odpoledne se konala tisková konference k vyhlášení celostátní stávkové
pohotovosti na podporu požadavků základní organizace OS působící u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Tiskové konference se
zúčastnili předsedkyně OS Dagmar
Žitníková, místopředsedkyně Ivana
Břeňková, zástupci ZO ZZS Jihomoravského kraje a členové sekce ZZS
Jana Hozáková a Martin Vostal.
* Odpoledne se předsedkyně OS
Dagmar Žitníková a místopředsedkyně
Ivana Břeňková sešly s pražskou krajskou radou.
9. února
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková
jednala s předsedou poslaneckého
klubu hnutí ANO Ing. Jaroslavem
Faltýnkem o svazovém návrhu na změnu zákoníku práce týkající se sjednocení odměňování v zařízeních lůžkové
péče.
* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, členové krajské rady a regionální
pracovník Václav Matoušek jednali
s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem
Bernardem (ČSSD).
9. a 10. února
* Místopředseda OS Lubomír Francl
se zúčastnil dalšího kola kolektivního
vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

O čem se mluví: zvýšení příplatků za směnnost

Média informovala o návrhu na zvýšení příplatku
za směnnost pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve směnném provozu na lůžkovém oddělení. Mělo by k tomu dojít od 1. července 2017. Bude, či nebude zvýšený příspěvek za
práci ve směnách? Komu bude náležet a od kdy?
To jsou otázky, které vyvolalo prohlášení ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Ve většině případů předbude navržena novelizace nakládáme informace až poté, co
řízení vlády č. 564/2006 Sb.,
jsou pravidla schválená právním
o platových poměrech zaměstnanpředpisem, ale prohlášení minisců ve veřejných službách a sprátra vyvolalo spoustu dotazů,
vě, konkrétně bude navýšen
takže jsme udělali výjimku a přepříspěvek za práci ve směnách.
dáváme informace o připravoNemocnice, obchodní společvaném záměru. Musíme upozornosti, ve kterých je poskytována
nit, že nejde o hotový materiál
zaměstnancům mzda, nemají
a může dojít ke změnám!
právním předpisem přímo stanoNa tripartitním pracovním
ven příplatek za práci ve smětýmu pro zdravotnictví jsme dne
nách, proto bude navýšení fi24. ledna projednávali podklanančních prostředků vázáno na
dový materiál Ministerstva zdrazvýšení mzdy určeným zaměstvotnictví, který je návrhem,
nancům v určitých podmínkách
návodem, jak by to mohlo a měpráce.
lo vypadat. Ale dokud nevyjde
Mechanismus převodu finařízení vlády a nebude vynančních prostředků poskytohlášen dotační program, jsme ve
vatelům:
fázi předpokladu a očekávání.
1. Přímo řízené nemocnice
Navrhované opatření:
Ministerstva zdravotnictví –
Předpokládá se, že k navýšení
příspěvkové organizace, poskydojde od 1. 7. 2017 v rozsahu
tující plat
2000 Kč/měsíc.
Zdrojem finančních prostředV nemocnicích chybějí na
ků potřebných ke krytí navýšení
lůžkových odděleních zdravotní
zvláštního příspěvku za směnsestry a další zdravotnický pernost by měl být příspěvek od
sonál.
Ministerstva
zdravotnictví.
Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví své
v reakci na tento stav plánuje
organizaci poskytne příspěvek
navýšení příplatku pro nelékařzřizovatele na provoz s tím, že
ské zdravotnické pracovníky,
bude určeno jeho použití k fikteří pracují ve směnném provonancování navýšeného zvláštzu na lůžkovém oddělení.
ního příplatku v určité výši.
Pro toto navýšení je zajištěno
2. Ostatní příspěvkové organifinanční krytí v rozsahu cca 1
zace krajů a měst, příspěvkové
mld. Kč.
organizace ostatních ministersPro nemocnice, příspěvkové
tev atd., poskytující plat
organizace, ve kterých je zaPo vyjasnění přesných paraměstnancům poskytován plat,
metrů změny příplatku bude ve



Poděkování inspektorce BOZP Agátě Šmehilové

Vyslovuji upřímné poděkování inspektorce BOZP z Olomouckého kraje paní Agátě Šmehilové, která naší ZO podala velmi rychle pomocnou ruku a pomohla nám zpracovat stanovisko, které se týkalo návrhu Směrnice k realizaci dopravy
uživatelů vozidly organizace bez doprovodu pracovníka sociálních
služeb.
Díky její pomoci jsme se kvalitně zastali zaměstnanců dopravy
při jednání s ředitelem organizace a navrhovatelem směrnice.
Postavení odborů v oblasti BOZP je při této problematice opravdu
nenahraditelné. Blahopřejeme našemu OS ke skvělé zaměstnankyni.
Bc. Dagmar DROBÍKOVÁ,
předsedkyně ZO OSZSP ČR Čtyřlístek –
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
dagmar.drobikova@tiscali.cz
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spolupráci s přímo řízenými organizacemi zjištěno, kolik finančních prostředků bude potřeba ke krytí navýšení. Tyto finanční prostředky budou před 1.
7. 2017 převedeny přímo řízeným nemocnicím jako příspěvek
zřizovatele (kraj, město, ostatní
ministerstva mimo Ministerstva
zdravotnictví) na provoz. V této
kategorii jsou pouze poskytovatelé, kteří odměňují své zaměstnance platem.
Pro krytí navýšení příplatku
bude zřízen dotační program.
Dotační program bude zveřejněn na webu Ministerstvu
zdravotnictví a dle harmonogramu, který bude jeho součástí, se
do něj budou moci hlásit jednotliví poskytovatelé nebo jejich
vlastníci/zřizovatelé. Dotace bude účelově vázána na krytí
zvýšení příplatku u těch poskytovatelů, kteří odměňují zaměstnance platem.
V pravidlech dotačního programu budou zakotveny kontrolní pravomoci poskytovatele
dotace.
Ten, kdo se přihlásí do programu a provede navýšení, skutečně dostane potřebné finanční
prostředky a zároveň bude možné pod sankcí zkontrolovat, zda
skutečně došlo k navýšení příplatků.
3. Ostatní poskytovatelé obchodní společnosti vlastněné
kraji nebo městy, obchodní společnosti s privátním vlastníkem,
poskytující mzdy
Pro krytí navýšení mzdy bude
zřízen dotační program, který
bude zveřejněn na stránkách
Ministerstva zdravotnictví. Pro
ty poskytovatele, kteří odměňují
zaměstnance mzdou, budou dotace účelově vázány na zvýšení
mzdy nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří pracují
ve směnném provozu na lůžkovém oddělení.
V pravidlech dotačního programu budou zakotveny kontrolní pravomoci poskytovatele
dotace.
Ten, kdo se přihlásí do programu a provede navýšení, skutečně dostane potřebné finanční
prostředky a zároveň bude možné pod sankcí zkontrolovat, zda
skutečně došlo k navýšení mezd.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz

Tripartita o bezpečnosti při práci, odlivu zisků a dalších ekonomických tématech

První tripartita v letošním roce v pondělí 16. ledna řešila několik závažných problémů. Prvním projednávaným bodem byla
zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci za rok 2015.
Odbory upozornily na nutnost zlepšovat pracovní prostředí, a tím
snižovat počty pracovních úrazů.
svého sídla, ale také české firmy,
Bezpečná práce
které mají sídlo mimo ČR. Za poPředseda ČMKOS Josef Středula
sledních deset let se odliv peněz
navrhl vrátit odborům oprávnění zaz ČR odhaduje na částku 1950 mld.
stavit v případě ohrožení života zaKč. Zpracovatelé analýzy navrhují
městnanců práci ve firmě.
jako jedno z možných řešení, jak zaPředsedkyně OS zdravotnictví
bránit odlivu financí, zavést sektoa sociální péče ČR Dagmar Žitníkorové daně a dále je možným řeševá upozornila na problém, který nením zavést progresivní zdanění.
ní v materiálu podchycen, a tím je
Zaměstnavatelé k analýze připrapřetěžování zaměstnanců. Konkrétvili samostatný materiál a vyjádřeně upozornila na výsledky dotazníní. Sdělili, že Ministerstvo financí
ku OS, ze kterého vyplynulo, že zaodvedlo obrovský kus práce a za
městnanci jsou přetížení, nečerpají
popis situace poděkovali. Sektopřestávky v práci, pracují nadměrně
rovou daň a progresivní zdanění
přesčas, na stávající počty klientů
odmítají.
a pacientů je v našich resortech nízPředseda ČMKOS Josef Středula
ký počet zaměstnanců. Doporučipřipomněl, že situace, kdy velká
la, aby se jednotlivá ministerstva
část firem má sídlo mimo ČR a vya vláda zabývaly problematikou
vádí daně a kapitál mimo ČR, je nebezpečné práce jako celkem.
akceptovatelná. Odbory mají jediHornické odbory upozornily na
problematiku pracovních úrazů a nenou možnost, jak bránit odlivu pemocí z povolání v jejich resortu.
něz, a to tlakem na mzdy, a proto
Zaměstnavatelé souhlasili, že je
mají kampaň Konec levné práce. Co
zájmem všech, aby práce byla bezse vyplatí zaměstnancům, tak zůstapečná, a doporučili, aby se materiál
ne v ČR a projeví se ve spotřebě
příště doplnil o souhrn opatření ke
a druhotně v ekonomickém růstu.
zvýšení bezpečnosti práce.
Ministr financí Andrej Babiš připomněl historii privatizace a invesTripartita se shodla, že zpráva
o bezpečnosti a zdraví při práci za
tičních pobídek a je otázka, jak se
rok 2016 bude projednána v pololetí.
bude situace řešit. Navrhuje zcela
Odliv zisků z ČR
zrušit pobídky. Zpracovatelé mateDruhým bodem byl materiál
riálu navrhují různé alternativy řeAnalýza odlivu zisků: Důsledky
šení, je na politickém rozhodnutí,
pro českou ekonomiku a návrhy
které návrhy se uplatní a jak. Je
opatření. Z analýzy vyplynulo to,
otázka, jak se má danit, za kolik
co je obecně známé – že se z české
a je to otázka přístupu. Hovořilo se
ekonomiky každoročně odčerpává
i o konkrétních podnikatelích, kteří
obrovský objem peněz, které jsou
mají sídlo v zahraničí a daně odvádo zahraničí. Problémem nejsou jen
dějí například v Nizozemsku –
zahraniční firmy, které daní v místě
Kellner, Frolík. Možností řešení je

více – možné zdanění bank, zavedení sektorové daně.
Premiér Bohuslav Sobotka sdělil, že nyní se už do konce volebního období daně měnit nebudou.
Bylo by korektní, aby politické
strany ve svých programech sdělily,
jak se k popsané situaci postaví.
Sektorová daň u bank by byla přiměřená. Navrhuje otevřít politickou
diskuzi k řešení, jak odliv peněz
z ČR do zahraničí řešit.
Zaměstnavatelé znovu zopakovali, že odmítají progresivní zdanění a sektorovou daň, podporují reinvestice a rovné podnikatelské prostředí. Zaměstnavatelé také zdůraznili, že požadují dodržet programové prohlášení, nezavádět sektorovou daň.
Předseda ČMKOS Josef Středula
připomněl, že odliv kapitálu je od
nás 2x vyšší než v ostatních zemích
EU. Analýza je výborně zpracovaná, řešení nabízí, záleží na politické
reprezentaci, která řešení zvolí.
Zvolit by se ovšem měla a problém
odlivu kapitálu je nutné řešit. Dále
se řečnicky zeptal, pro koho byla
transformace české ekonomiky
úspěšná? Na otázku také odpověděl. Produktivita práce je ve srovnání s průměrem EU v ČR na 66 %,
výše mezd ale jen na 28 % průměru
EU. Východní Evropa platí prosperitu západní, jako příklad uvedl
Českou spořitelnu, která financuje
svoji
německou
„matku“.
Zahraniční firmy realizují zisky mimo ČR.
Vicepremiér Andrej Babiš se
vrátil k tomu, že analytická část je
výborná, ale doporučení jsou různá.
Jako další negativní přístup uvedl
příklad, kdy si ve velkém banky
odečítají ze základu daně finance na
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vědu a výzkum. Za sebe navrhuje
zjednodušit podnikatelské prostředí
a vznesl dotaz, jak je to se sektorovou daní v Evropě.
Jeden ze zpracovatelů studie Ing.
Michal Pícl sdělil, že při analýze se
zabývali tím, jak situaci řeší evropské země. Sektorová daň je zavedena v 15 zemích.
Nový stavební zákon
Dalším bodem jednání byla informace k přípravě nového stavebního zákona a k novele současného zákona.
Ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová sdělila, že novela
je problematická, přišlo obrovské
množství připomínek, velké množství pozměňovacích návrhů, které
jsou proti sobě. Připomínky jsou
paradoxně i od poslanců vládní koalice a protichůdné návrhy přicházejí od poslanců jedné politické
strany. Jsou extrémní lobbistické
tlaky, aby byly přijaty některé pozměňovací návrhy.
Premiér Bohuslav Sobotka řekl,
že toto sdělení je velmi závažné
a situace se bude muset řešit na koaliční radě. Není důvod, aby byly
předkládány další pozměňovací návrhy, materiál zpracovala vláda a ta
by měla za svým návrhem stát.
V úvahu by měly připadnout pouze
návrhy technického rázu.
Zaměstnavatelé sdělili, že pro ně
je novela velkým zklamáním, tři roky práce je v souvislosti s nekoncepčními pozměňovacími návrhy
pryč. Původně předpokládali, že
vznikne nový zákon, měla se udělat
komplexní úprava, ale to je nyní
zřejmě nereálné.
Ministryně Šlechtová připomněla, že je potřeba zjednodušit proces
vydávání stavebních povolení, koncentrovat proces pod jeden orgán.
Je nutné udělat alespoň věcný
záměr, přitom je ovšem nutné změnit kompetenční zákon a to je velký
problém.
Závěr k projednávanému bodu
byl, že se pozměňovací návrhy projednají na koaliční radě a Ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje
alespoň teze k novému zákonu.
Teze k novému zákonu dostaneme
po II. čtení novely – zásadní je souhlas se změnou kompetenčního
zákona.
Další liberalizace dopravy
Další projednávaný materiál
uvedlo Ministerstvo dopravy
a byla jím Zpráva o postupu
pokračování na straně 7
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pokračování ze strany 6

otevírání trhu veřejných služeb
v přepravě cestujících v oblasti
dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy.
Materiál byl předložen v souladu
s termíny, proběhlo vypořádání. Ve
své podstatě stát navrhuje, aby se
železniční osobní doprava liberalizovala a aby stát pilotně nakoupil
vlakové soupravy a ty pronajal provozovatelům.
Odbory i zaměstnavatelé se
shodli, že návrh je velmi problematický, další liberalizace veřejné dopravy je problematická, není
zřejmé, jak případný dopravce zabezpečí servis, kromě Českých drah
ho nikdo nemá.
Zástupci Asociace samostatných
odborů zdůraznili, že v materiálu
není vůbec uvedeno, jak se bude řešit servis a stávající národní dopravce České dráhy, které spravují tratě.
Správa a údržba zůstane jim?
Někdo dostane do pronájmu vlaky?
Celý záměr je velmi problematický,
řešení přes pronájmy vozů nejsou
ekonomická. Navrhovaný systém
rozbíjí stávající fungování dopravy.
Ministerstvo dopravy sdělilo, že
to, co je předložené, je pilotní projekt, mělo by se týkat jen tří linek.
Návrh je dle ministerstva připraven,
ale pokud nebude vůle ho uplatnit,
tak uplatněn nebude. Finance na
nákup vozů se rozpustí do krajů.
Odbory i zaměstnavatelé trvají
na ošetření rizik pro národního dopravce včetně rizik, které vyplývají
z jeho provozu pro stát.
Investorská příprava staveb
V bodě jednání nazvaném
„Přehled investorské přípravy
staveb, které mají předpokládané
datum zahájení realizace v letech
2016 až 2018 a jejichž stavební
náklady přesahují 300 mil. Kč“
byla rozpoutána bouřlivá diskuze.
Znovu se otevřela problematika vydávání stavebních povolení a jejich
administrativní bariéry, které brání
rozjetí nových staveb.
Zaměstnavatelé upozornili na nesmyslné množství možností odvolání a správních řízení a správních
termínů.
Ministr financí Babiš sdělil, že
zdědili strukturu zákonů a administrativních bariér, dělají vše, co je
možné. Zaměstnavatelé se ohradili,
3 roky upozorňují na problémy
a mnoho z nic není řešeno – viz
předchozí bod (novela stavebního
zákona).

Náměstek ministra dopravy sdělil, že se to snaží řešit, ale mnoho institucí je mimo dosah ministerstva,
musí dodržovat lhůty.
Odbory a zaměstnavatelé závěrem sdělili, že dle jejich názoru není
reálné, aby se v roce 2017 rozjela
kterákoliv z plánovaných staveb.
Nejsou vykoupené pozemky, nejsou
vydána stavební povolení, nejsou
vypsána výběrová řízení.
V diskuzi padl dotaz, zda by finance mohly čerpat kraje, a to na
rozvoj jejich dopravní infrastruktury. Z Ministerstva pro místní rozvoj
zazněla informace, že z fondů IROP
není vyčerpáno 27 mld. a ty jsou
prioritně určené krajům. Ministryně
Šlechtová doporučuje, aby kraje
čerpaly přednostně tyto finance.
Tripartita se shodla, že pokud nebudou vyčerpány finance na stavby,
tak by se tyto peníze měly v rámci
státního rozpočtu přenést do jiných
resortů.
Zaměstnanci z Ukrajiny
Další bod byl do programu vložen na základě jednání předsednictva tripartity a řešil problematiku přijímání zaměstnanců

z Ukrajiny. Zde se rozpoutala velmi bouřlivá diskuze a názory sociálních partnerů jsou zásadním způsobem proti sobě.
Odbory navrhují více se věnovat
nezaměstnaným a dostat na trh
práce lidi, kteří patří do kategorií
dlouhodobě nezaměstnaných. Opakovaně také upozorňují, že jedním
z důvodů, proč někteří nezaměstnaní nechtějí pracovat, je nízká cena
práce. Předseda Středula připomněl,
že pracovat za minimální mzdu se
nevyplatí.
Zaměstnavatelé zopakovali, že
jim chybí pracovníci, že budou
muset odmítat zakázky a že zahraniční zaměstnanci jsou dobrým řešením. V diskuzi každá strana předkládala své argumenty a své zkušenosti.
Závěr z jednání byl, že vznikne
tripartitní pracovní skupina, která
bude posuzovat všechny aspekty
a všechny dopady zvýšení počtu zahraničních pracovníků v České republice.
Mzdy řidičů
Tripartita se také vrátila k problému finančního ohodnocení ři-

dičů, kterým byla nařízením
vlády zvýšená zaručená mzda.
V některých krajích jsou problémy, kraje tvrdí, že nemohou měnit
uzavřené smlouvy, které firmy vysoutěžily, a nemohou dodatky zvyšovat finance dopravcům na zvýšení
mezd řidičů. Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že dle něho neexistují právní bariéry měnit smlouvy
a že je připraveno krajům pomoci
smlouvy konzultovat.
Zaměstnavatelé a odbory uvedly,
že v případě nezvýšení cen práce řidičů je znovu aktuální vyhlášení
stávky.
Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila s tím, že by se
kraje a vláda měly dohodnout a nepřenášet problém na zaměstnance.
Stejná situace je v oblasti zdravotnictví, kde v mnoha krajích zatím
neproběhlo zvýšení mezd zaměstnancům nemocnic. Bližší informace
podá na příštím jednání tripartity,
neboť se dohodlo, že jedním z projednávaných bodů na příštím plénu
tripartity bude zdravotnictví.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Pracuje v naší společnosti již
několik desetiletí. Opakovaně se
umísťuje na předních místech
v Lázeňské hvězdě. To jej naše
anketa, ve které klienti každý
měsíc vybírají zaměstnance s nejlepším přístupem k nim. Je milá,
vlídná a svoje zkušenosti ráda
předává nově nastoupivším kolegům a kolegyním.
Jistě se ptáte, o kom je řeč?
Ráda vám odpovím: řeč je o Manuele Zboranové, dlouholeté
člence odborové organizace a zaměstnankyni společnosti Lázně
Teplice v Čechách a.s. Nahlédnutím do dokumentů lze zjistit,
že v teplických lázních pracuje
od 1. srpna 1972 a členkou odborové organizace je od 1. ledna
1973. Příští rok tedy oslaví 45.
výročí členství v odborech.
Celou tu dobu pracuje na pracovní pozici fyzioterapeut v objektu Kamenných lázní. I v současné době se k ní hlásí generace
klientů, kteří opakovaně přijíždějí do našich lázní za účelem zlepšení zdravotního stavu, a tím
i zvýšení kvality svého života bez
závislosti na tišících lécích. Šikovné ruce, individuální přístup
a dlouholeté zkušenosti Manuely
Zboranové jsou pro ně tím nej-

lepším lékem, jaký se dá pořídit
jenom u nás.
Ráda bych tímto popřála naší
dlouholeté člence, ať jí i nadále
vydrží milý úsměv, ochota a bezprostřednost, se kterými přistupuje ke každodenní práci
s našimi klienty. A také velkou

dávku zdraví a elánu pro práci
v naší základní odborové organizaci.
Alena LANGFELLNEROVÁ,
předsedkyně ZO OSZSP ČR
Lázně Teplice v Čechách,
langfellnerova@lazneteplice.cz
Foto autorka

Manuela Zboranová je členkou teplické odborové organizace už téměř 45 let
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Zdravotnická tripartita jednala o financování péče a změnách ve vzdělávání

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se
v roce 2017 konalo poprvé dne 24. ledna. Termín se dlouhodobě
mezi všemi zástupci sociálních partnerů dojednával, přesto se
těsně před jednáním musel kvůli tiskové konferenci omluvit ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.
poň o 3,5 mld. Kč ročně. V roce
Vedení Odborového svazu
2018 bude navýšení realizováno
zdravotnictví a sociální péče ČR
naposledy nařízením vlády.
se s ministrem Ludvíkem sešlo
Pro roky 2019 a 2020 minitěsně před jednáním pracovního
sterstvo předpokládá změnu zákotýmu, aby projednalo některé nena o pojistném na veřejné zdradořešené otázky z předchozího
votní pojištění tak, že bude garanobdobí a seznámilo se s postoji
tovat v každém roce opět navýnově jmenovaného ministra k prošení o 3,5 mld. Kč a vyměřovací
jednávaným bodům programu
základ bude stanoven fixní částtýmu.
kou přímo v zákoně. Návrh úpraPředsedkyně Dagmar Žitníková
vy zákona bude v nejbližší době
požádala, aby se současnou situapředložen vládě k projednání.
cí ve zdravotnictví zabývala
Ke snížení doplatků za léky
přímo velká tripartita. Předsedprostřednictvím snížení ochrannénictvo tripartity požadavku vyho limitu na doplatky ministerstvo
hovělo a zdravotnictví zařadilo jauvádí, že u dětí do 18 let by mělo
ko bod na jednání pléna tripartity
dojít ke snížení maximální roční
dne 20. února.
spoluúčasti ze současných 2500
V materiálu nazvaném SoučasKč na 1000 Kč, u osob od 65 do
ná situace ve zdravotnictví se
69 z 2500 Kč na 1000 Kč, u osob
Ministerstvo zdravotnictví zaměod 70 let z 2500 Kč na 500 Kč.
řilo na financování systému veMinisterstvo vyčíslilo finanční
řejného zdravotního pojištění, nadopady na zdravotní pojišťovny
výšení platby za státní pojištěnv celkové výši 450 milionů korun.
ce v roce 2017, snížení doplatků za
Účinnost by měla být od 1. ledna
léky prostřednictvím snížení
2018.
ochranného limitu na doplatky, náOdbory souhlasí se snížením
vrh novely zákona č. 96/2004 Sb.,
limitů, pokud budou jasné finančo nelékařských zdravotnických
ní zdroje a krytí uvedeného opapovoláních, návrh novely zákona
tření.
č. 95/2004 Sb., o podmínkách zísPodle zaměstnavatelů má dopakávání a uznávání odborné způsody na sociálně zranitelné skupiny
bilosti a specializované způsobiřešit Ministerstvo práce a sociállosti k výkonu zdravotnického
ních věcí, ne Ministerstvo zdrapovolání lékaře, zubního lékaře
votnictví z prostředků veřejného
a farmaceuta, a informace k návrzdravotního pojištění.
hu zákona o veřejné neziskové
K vládnímu návrhu zákona,
zdravotnické organizaci.
kterým se mění zákon č. 96/2004
V materiálu Ministerstva zdraSb., o podmínkách získávání
votnictví v části financování systému veřejného zdravotního pojiša uznávání způsobilosti k výkonu
tění, navýšení platby za státní ponelékařských zdravotnických pojištěnce v roce 2017 se uvádí, že
volání a k výkonu činností souvibez navýšení financí nebude možsejících s poskytováním zdravotní
né provést opatření stabilizující
péče a popsalo ministerstvo popersonální situaci ve zdravotnicstup projednávání.
tví. Je nutné opět navýšit platby za
V současné době je vládní nástátní pojištěnce.
vrh zákona projednáván v PoslaOd 1. 1. 2017 došlo k navýšení
necké sněmovně (před druhým
čtením). Novela zákona č.
platby za státní pojištěnce z 870
Kč na 920 Kč (osoba/měsíc).
96/2004 Sb. si klade za cíl stabiliV úhrnné částce se jedná o mezovat a zkvalitnit systém kvalifiziroční navýšení o 3,5 mld. Kč.
kačního vzdělávání pro nelékařPlatba za státní pojištěnce je v poská zdravotnická povolání, přederovnání s platbami ostatních plátvším profesí poskytujících příců velice nízká, což zdravotnictví
mou ošetřovatelskou péči o dětské
dlouhodobě poškozuje.
a dospělé pacienty, a to v soulaMinisterstvo
zdravotnictví
du s aktuálními potřebami v obuvedlo, že dle dohody s Ministerlasti zdravotnictví.
stvem financí bude i v letech 2018
Návrh zákona plně respektuje
- 2020 tato platba růst opět alesevropskou úpravu v oblasti pří-

pravy všeobecné sestry na výkon
zdravotnického povolání.
Novela zákona č. 96/2004 Sb. je
jedním z dílčích chystaných legislativních opatření pro zajištění personální stabilizace ve zdravotnictví. Měla by zjednodušit a zkrátit
vzdělávání zdravotnických asistentů, zdravotnických záchranářů
a porodních asistentek na všeobecnou sestru, posílit kompetence
zdravotnického asistenta, které bude vykonávat bez odborného dohledu, vrátit přípravu dětské sestry
na kvalifikační úroveň, ukončit
vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích, která jsou na trhu těžce uplatnitelná.
Dojde ke zrušení systému kreditů a průkazu odbornosti, které
byly určeny ke kontrole celoživotního vzdělávání, neplnily však dostatečně motivační roli a nebyly
efektivní. Na povinnosti celoživotního vzdělávání pro všechny
zdravotnické pracovníky se ale
nic nemění.
Velké diskuse a nespokojenost
vyvolala část materiálu k návrhu
novely zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve
znění pozdějších předpisů.
Návrh byl dlouhodobě připravován, ale při projednávání v Poslanecké sněmovně byl komplexním pozměňovacím návrhem poslanců napříč politickým spektrem změněn do podoby, se kterou
zásadně nesouhlasí LOK-SČL.
Novela zákona mění počet základních oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a nástavbových
oborů farmaceutů. Základní obory
jsou ukotveny přímo v zákoně
a zákon zkracuje délku specializačního vzdělávání.
Poslední část ministerského
materiálu se týkala návrhu zákona
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o veřejné neziskové zdravotnické
organizaci. Ministerstvo informovalo, že návrh zákona byl předložen vládě k projednání dne 13. října 2016. Legislativní rada vlády
projednala návrh dne 24. listopadu 2016 a doporučila vládě návrh
neschválit. Návrh byl 14. prosince
stažen z programu jednání vlády
z důvodu nutnosti projednat jeho
obsah na koaliční úrovni. Dne 5.
ledna 2017 se uskutečnilo jednání
ministra zdravotnictví s ministrem
financí; z jednání vyplynulo, že na
právní formu neziskové zdravotnické organizace by měly být
transformovány zřejmě jen stávající fakultní nemocnice (rozsah
transformace ještě bude předmětem další diskuse).
Přepracovaný návrh by měl být
předložen do nového meziresortního připomínkového řízení během několika týdnů.
Odbory a zaměstnavatelé požádali, aby při projednání byl dodržen legislativní proces.
Ve zkráceném připomínkovém
řízení odborový svaz obdržel návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Návrh by měl být
předložen k projednání vládě do
konce února. Proto bude svolán
mimořádný tripartitní pracovní
tým pro zdravotnictví, aby mohl
být návrh předložen na jednání
tripartity dne 20. února současně
s materiálem Současná situace ve
zdravotnictví.
Jako doplnění programu byl
týmu předložen podklad k navýšení příplatku za směnnost pro
zdravotnické pracovníky. K navýšení by mělo dojít úpravou v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (týká
příspěvkových organizací) a cestou dotačního programu (obchodní společnosti). Předpokládá se
zvýšení o 2 tisíce Kč měsíčně.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz
Foto Lubomír Francl

Žitníková se zúčastnila jednání předsednictva
moravskoslezské tripartity o zdravotnictví

Ve čtvrtek 19. ledna se na krajském úřadě v Ostravě sešli zástupci
Moravskoslezského kraje a odborů na jednání předsednictva krajské
tripartity k problematice zdravotnictví. Za kraj se jednání zúčastnili
hejtman prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (ANO), moravskoslezský náměstek pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer (ANO) a vládní
zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a senátor prof. Ing.
Jiří Cieńciała, CSc.
Odborová delegace se sešla ve složení předsedkyně Regionální rady odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Dagmar
Bobková Regelová (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství), místopředsedkyně RROS Andrea Drexlerová (OS zdravotnictví
a sociální péče ČR), předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR
Dagmar Žitníková a člen výkonné rady OS Vít Přibylík.
Jednání probíhalo velmi konstruktivně a zástupci kraje na předložené dotazy odpověděli nejen ústně, ale také písemně. Písemné dotazy a odpovědi najdete u tohoto textu na svazovém webu:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/19-1-2017-moravskoslezska-tripartita.aspx
Odboráři dále konzultovali možnost účasti ve výborech zastupitelstva, nabídli spolupráci výboru zdravotnímu a sociálnímu.
V diskuzi se řešila témata nedostatku personálu, odměňování zaměstnanců, úhrad za poskytovanou zdravotní péči a také spolupráce
kraje s regionální radou ČMKOS.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ, zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Výkonná rada v lednu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 7. února vyhlásila
celosvazovou stávkovou pohotovost na podporu kolegů ze základní organizace OS působící u Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje. Tato odborová organizace je již od srpna
ve stávkové pohotovosti kvůli špatnému sociálnímu dialogu se zaměstnavatelem, neprojednání dokumentů podle kolektivní smlouvy, diskriminaci některých zaměstnanců, extrémní pracovní zátěži a dalším problémům.
tivních změnách v sociálních
Do řešení problémů se již před
měsíci zapojilo vedení odboslužbách. V této souvislosti poděkovala Miluši Váňové za její
rového svazu, které opakovaně
jednalo se zřizovatelem, a to jak
výborné vystoupení na téma
odměňování zaměstnanců nes minulým, tak se současným vemocnic obchodních společností
dením Jihomoravského kraje.
Problémy přesto dál trvají, nana jednání poslaneckého výboru
pro sociální politiku.
růstá atmosféra strachu a lidé se
bojí, že kdo se ozve, bude za
Místopředseda
Lubomír
trest přesunut na nejvzdálenější
Francl seznámil s tím, jak se postupně odborové organizace zavýjezdové stanoviště.
Předsedkyně Dagmar Žitníkopojují do programu evidence
Trewis.
vá informovala o jednáních s noZnačná část jednání výkonné
vými hejtmany a o jednáních na
celostátní úrovni. Nejintenrady byla věnována diskusi
o prvních zkušenostech se služzivněji se jedná o sloučení odbami pojišťovny D.A.S.
měňování ve zdravotnických
PhDr. Marie KLÍROVÁ,
lůžkových zařízeních pod sysklirova.marie@cmkos.cz
tém platů a o chystaných legisla-

Zákon stanovil nové povinnosti odborových organizací, dozvíte se o nich, nepodceňujte je!
Přijďte na porady předsedů odborových organizací a vedení OS!

Milé kolegyně a kolegové, vedení odborového svazu bude v roce 2017 opět pořádat ve všech
krajích porady s předsedy a zástupci odborových organizací.
Předsedu odborové organizace může na poradě zastoupit i jiný člen organizace. Prosíme,
nepodceňujte účast na našich poradách a využijte ji jako jeden z možných nástrojů komunikace s vedením OS a s dalšími kolegy, abyste mohli aktivně ovlivňovat věci kolem sebe.
Na poradách budou vedle aktuálních informací ze zdravotnictví a sociální péče předány také
velice důležité informace o povinnostech základních organizací vůči rejstříkovým soudům. Právní
úprava stanoví, že odborové organizace jsou povinny rejstříkovému soudu poskytnout určité údaje a doložit je určitými listinami. Metodiku v písemné podobě dostanete ve druhé polovině února. Na poradách budou zodpovězeny
vaše dotazy.
Dále budou podány aktuální informace o pojištění právní ochrany našich členů u pojišťovny D.A.S., které je sjednáno na základě usnesení celostátní konference OS.
Z výše uvedených důvodů je velmi důležité, abyste se porady s předsedy ve vašem kraji zúčastnili.
V případě, že by se skutečně za vaši odborovou organizaci nemohl nikdo zúčastnit a vy máte informaci, o které
si myslíte, že je důležitá, a chtěli byste se o ni podělit s kolegy, můžete nám ji sdělit i prostřednictvím e-mailu nebo dopisu. Vaše informace rádi předáme.
Těšíme se na osobní setkání s Vámi.
S pozdravem
Bc. Dagmar Žitníková
Ing. Ivana Břeňková
Mgr. Lubomír Francl
předsedkyně OS
místopředsedkyně OS
místopředseda OS
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TermínyamístakonáníporadspƎedsedyodborovýchorganizacívroce2017
KrajamĢstokonání
Praha
Praha
Ústecký
ÚstínadLabem
Krajskákonference!
PlzeŸský
PlzeŸ
StƎedoēeský
Praha
Pardubický
Pardubice
Královéhradecký
HradecKrálové
Liberecký
Liberec
Jihomoravský
Brno
Vysoēina
Jihlava
Karlovarský
KarlovyVary
Jihoēeský
eskéBudĢjovice
Moravskoslezský
Ostrava
Olomoucký
Olomouc
Zlínský
Zlín

Termín
PondĢlí27.3.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
Úterý28.3.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
tvrtek30.3.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
PondĢlí3.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
Úterý4.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
StƎeda5.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
tvrtek6.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
StƎeda19.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
tvrtek20.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
Úterý25.4.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
tvrtek27.4.2016
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
StƎeda3.5.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
tvrtek4.5.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)
Pátek5.5.2017
9,30Ͳ14,00hod
(od9,00prezentace)

Místokonání
OSZSPR
KonĢvova54,Praha3
Zasedacímístnost3.patro
Krajskázdravotnía.s.ͲMasarykovanemocnice
Sociálnípéēe3316/12,ÚstínadLabem
uēebna4
StƎedníprƽmyslováškoladopravní
Karlovarská99,PlzeŸ
SalonekͲklubovna
OSZSPR
KonĢvova54,Praha3
Zasedacímístnost3.patro
NemocnicePardubickéhokraje,a.s.
Kyjevská44,Pardubice
velkáposluchárna
KongresovécentrumAldis
ElišēinonábƎeží375,HradecKrálové
studio2.patro
KrajskánemocniceLiberec
Husova10,Liberec
Kaple
PalácMorava(DOS)Brno
MalinovskéhonámĢstí4,Brno
místnost415A
PivovarskárestauraceJihlava
Vrchlického2084/2,Jihlava
boēnísalonek
Karlovarskákrajskánemocnice,a.s.
Bezruēova1190/19,KarlovyVary
budovaB,pƎednáškovámístnost
NemocniceeskéBudĢjovice
B.NĢmcové54,eskéBudĢjovice
Horníareál,budovaT6,místnost24
FakultnínemocniceOstrava
17.listopadu1790,70852OstravaͲPoruba
zasedacímístnostpƎízemí
BEACampus
TƎídaKosmonautƽ1288/1,Olomouc
salonekÉta
HotelMoskva
NámĢstíPráce2512,Zlín
Salonek308
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Předsedkyně Žitníková a členové krajské rady se sešli s vedením Královéhradeckého kraje

Předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková a členové krajské rady
se 13. ledna sešli s novým vedením Královéhradeckého kraje –
hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., (ČSSD), náměstkem
pro zdravotnictví Ing. Alešem Cabicarem (TOP 09) a náměstkem
pro oblast sociálních věcí Ing. Vladimírem Dernerem (KDUČSL).
Při jednání zástupci odborů
dostatkem zaměstnanců vznikají
pozitivně ocenili postup zástupv okolí průmyslové zóny
ců kraje, kdy bylo potvrzeno naKvasiny – Rychnov.
výšení tarifních mezd o 10 % pro
Další prioritou kraje je rekonstrukce nemocnice v Náchodě,
všechny zaměstnance.
Vedení kraje vidí jako hlavní
tam jsou však problémy se zaproblém zdravotnictví nedostadávací dokumentací a výběrotek personálu, a to nejen zdravým řízením.
votnického, ale i nezdravotŘízení zdravotnictví v kraji
bude i nadále v holdingovém
nického. Největší problémy s ne-

uspořádání, předpokládá se prohlubování spolupráce a specializace jednotlivých nemocnic.
Sociální oblast je relativně
stabilizovaná, je snaha, aby v sociálních zařízeních kraje vedle
sociálních pracovníků nadále
působil i zdravotnický personál.
Zástupci odborů požádali, aby
při novém obsazování dozorčích
rad nemocnic byla i nadále zachována místa pro zástupce zaměstnanců.
S vedením kraje byla dohodnuta účast zástupců krajské rady

ve výborech formou stálých
hostů, a to Zuzana Netolická ve
výboru zdravotním a Michal
Surma ve výboru sociálním.
Členové krajské rady z nemocnic Náchod a Rychnov se po
skončení jednání sešli s náměstkem Cabicarem a mluvili
o situaci v Oblastní nemocnici
Náchod, především o problémech v komunikaci mezi vedením nemocnice a zaměstnanci.
Ing. Petr VANÍK,
člen krajské rady a výkonné
rady OS,
kr.vanik@zdravotnickeodbory.cz

V pondělí 16. ledna odpoledne se sešli zástupci OS zdravotnictví a sociální péče ČR s novým vedením Kraje Vysočina. Za OS se
účastnil místopředseda Mgr. Lubomír Francl, předsedkyně krajské rady Jiřina Marešová, místopředsedkyně krajské rady Hana
Kabátková, členka krajské rady Mgr. Pavlína Šalandová a regionální pracovnice Květoslava Boháčková. Za kraj se zúčastnili
hejtman MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD), 1. náměstek (sociální služby) Mgr. Pavel Franěk (ANO), 2. náměstek (zdravotnictví) Ing.
Vladimír Novotný (ČSSD), vedoucí sociálního odboru JUDr. Věra
Švarcová a vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňa Měrtlová.

Nemocnice si přetahují personál,
tím vytvářejí nestabilitu. Od roku
2011 je problém ve vztahu týmů
(lékaři x sestry). Lékaři hůře spolupracují. Personál jak ze zdravotnictví, tak sociálních služeb
přechází do průmyslu, kde jsou
zaměstnanci lépe zaplaceni – což
nelze ovlivnit.
Diskutovalo se o rekonstrukci
nemocnice v Jihlavě a o tom,
jaké nedostatky vidí zaměstnanci, zda je možné upravit stavební
projekt – bude se hledat řešení.
Zaměstnanci upozorňují na vytvořený systém objednávání pacientů, který lékaři neumí plnohodnotně využívat, nemocnice
mezi sebou špatně komunikují –
bude se řešit s řediteli nemocnic.
Diskutovalo se o dodatkové
dovolené pro pracovníky v domovech pro seniory, kteří se starají o uživatele s demencí a různými formami duševních nemocí a nemají nárok na dodatkovou
dovolenou, protože na ni mají
nárok pouze pracovníci v domovech se zvláštním režimem. Kraj

připravuje doporučení – paletu
možných benefitů ke stabilizaci
zaměstnanců. Pokud bude nárok
na dodatkovou dovolenou, bude
třeba navýšit také počet pracovníků.
Kraj dal připomínky k novele
zákona o sociálních službách,
mimo jiné aby provozovatel služeb měl registraci podle místa
provozování, řešit majetkové
věci a finanční mobilitu uživatelů.
Diskutovalo se o reformě psychiatrických nemocnic.
Hejtman poděkoval zástupcům zdravotnických odborů za
spolupráci, rád se s nimi zase sejde a vyslechne připomínky.
Odboráři ocenili dobrou spolupráci s krajem v minulém období a vyjádřili naději na její pokračování do budoucna.
Za přijetí za všechny poděkoval Lubomír Francl.
Jiřina MAREŠOVÁ,
předsedkyně krajské rady,
kr.maresova@zdravotnickeodbory
Foto Květoslava Boháčková

Místopředseda Francl a krajská rada jednali s vedením Kraje Vysočina

Místopředseda Francl informoval o snaze odborového svazu sjednotit odměňování v nemocnicích pod systém platů,
o problémech s financováním
sociálních služeb a chystaných
změnách v zákoně o sociálních
službách – pro odbory nepřijatelných. Požádal o účast zástupce odborů jako stálého hosta
v sociální a zdravotní komisi.
Náměstek Novotný doporučil
oslovit předsedy politických
klubů a požádat, aby zvali hosty.
Diskutovalo se, zda nemocnice
v Kraji Vysočina zůstanou nadále
jako příspěvkové organizace, ředitelé nemocnic dostali pokyn
k navýšení platů všem zaměstnancům od 1. 1. 2017 o 10 %.

Z úhradové vyhlášky to nelze pokrýt, kraj to doplatí. Investuje se
do budov a přístrojové techniky.
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Žitníková, Francl a krajská rada jednali s vedením Moravskoslezského kraje

V pondělí 23. ledna 2017 se sešlo vedení Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR, krajská rada a nové vedení
Moravskoslezského kraje na vzájemné seznamovací schůzce.
K jednání se dostavili hejtman Moravskoslezského kraje prof.
Ing. Ivo Vondrák, CSc. (ANO), náměstek pro zdravotnictví
MUDr. Martin Gebauer (ANO), náměstek pro sociální oblast Jiří
Navrátil (KDU-ČSL), za odborový svaz předsedkyně Bc. Dagmar
Žitníková a místopředseda Mgr. Lubomír Francl a členové krajské rady Bc. Dagmar Drobíková, Bc. Andrea Drexlerová, Monika
Górná, Zuzana Sargová a Vít Přibylík.
Úvodem předsedkyně Dagmar Žitníková poděkovala za
přijetí a představila místopředsedu OS a jednotlivé členy
krajské rady. Požádala o navázání spolupráce a oboustrannou výměnu informací. Informovala o činnosti OS na celostátní úrovni, o spolupráci s ministerstvy zdravotnictví a práce
a sociálních věcí a s Asociací
krajů ČR.
Členové krajské rady informovali o situaci v jednotlivých
zařízeních. Představitelům kraje
kladli dotazy zejména na budoucnost zdravotní a sociální
péče v Moravskoslezském kraji,
jaké kroky budou činěny k rozvoji těchto zařízení, jak bude
stabilizován personál a požádali
o účast na jednáních zdravotního i sociálního výboru.
Představitelé kraje představili
svou vizi jednotného řízení nemocnic zřizovaných krajem,

chtějí centralizovat nákupy,
snížit náklady a ušetřené prostředky přesunout do odměňování. Pomocí školství (lékařská
fakulta, střední zdravotnické
školy) chtějí nabídnout praxi

studentům, a tím udržet lidi
v oboru i kraji.
Přislíbili účast zástupců odborů na jednáních zdravotního i sociálního výboru.
Společně s odboráři se shodli
na zbytečnosti akreditací a přislíbili spojit úsilí o odstranění této zbytečné anomálie.
Vedení kraje si je vědomo personálních problémů. Je nutno
nastavit pravidla uvnitř zařízení,
sestry si vychovat a zmírnit střet
dvou vyhraněných skupin, a to
sester 40+, tedy sester s dlouholetou praxí, a sester vysokoškolsky vzdělaných, avšak bez pra-

xe. Vysokoškolačky očekávají
patřičné ohodnocení a cítí se nedoceněny, starší kolegyně jsou
unavené a cítí se ohrožené nově
příchozími.
Sdělené informace i přísliby
dávají naději na budoucí spolupráci a vzájemnou výměnu informací. Věříme, že v Moravskoslezském kraji bude možno vést
kvalitní sociální dialog ku prospěchu všech stran.
Vít PŘIBYLÍK,
místopředseda krajské rady
a člen výkonné rady OS,
vr.pribylik@zdravotnickeodbory.cz
Foto Lubomír Francl

Vedení OS a členové krajské rady jednali s jihomoravským hejtmanem Šimkem

V pondělí 30. ledna se v Brně sešli vedení OS, členové krajské
rady a regionální pracovnice Květoslava Boháčková s hejtmanem
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilem Šimkem (ANO), jeho
asistentem Přemyslem Putnou a tiskovou mluvčí Monikou
Brindzákovou.
távají příspěvkové organizace
Předsedkyně OS Dagmar Žitkraje jak ve zdravotnictví, tak
níková poděkovala za vstřícnost
ke společnému jednání a předv sociálních službách.
stavila členy za odborový svaz.
Hejtman Šimek informoval
Zeptala se, zda má kraj kono tom, že kraj zvažuje výstavbu
dvou nových zařízení pro seniory.
cepci pro oblast zdravotnictví
a sociálních služeb a jaké jsou
V břeclavské nemocnici je zastaralá kuchyně, která už nevymožnosti docházení zástupců
OS do jednotlivých komisí kraje.
hovuje provozu, kraj to musí řeOdborový svaz vítá, že zůsšit.

Kraj zvažuje možnost holdingu u nemocnic, kde je zřizovatelem. Radní pro zdravotnictví do
tisku dal informaci, že je to už
schválené. To hejtman vetoval,
nic není ještě rozhodnuté. Od
holdingu si slibují, že přinese například úspory při jednotném
nákupu pro všechny. Záměrem
je méně investovat do přístrojů
a více do personálu.
Personálu je nedostatek, především v sociální oblasti pracují
za nízké platy. Kraj bude hledat
možnosti, jak platy navýšit. Po
prodeji staré nemocnice ve
Znojmě bude mít k dispozici na
rozdělení 45 milionů navíc, než
počítal v rozpočtu. Uvidí se, kam
budou finance směřovány.
Hejtman řekl, že vnímá problémy v sociálních službách,
kdy mimo obor jsou platy vyšší,
a tak odcházejí sestry a pracovníci v sociálních službách do
výroby a do obchodů.
Předseda krajské rady Tomáš
Havlásek potvrdil problémy,
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které má jeho zařízení ve shánění zaměstnanců.
Členka krajské rady Jindra
Macková informovala o situaci
ve FN Brno, kde je snaha propustit starší sestry na operačních
sálech, protože jsou pro nemocnici „drahé“. Nemocnice to ale
zdůvodňuje snahou ulehčit starším práci. Sestry už 20 let nedostaly žádnou odměnu. Je to ve
vazbě na degradaci práce sestry,
která není nositelem bodu jako
lékař.
Členka krajské rady Hana
Kudličková seznámila s problémy s nabíráním personálu v sociálních službách.
Na závěr hejtman Šimek poděkoval za podněty. Navrhl, aby
se jednání ve stejném složení
scházelo dvakrát do roka, příští
v červnu bude zaměřené na jednotlivé problémy a jejich řešení.
Květoslava BOHÁČKOVÁ,
regionální pracovnice,
bohackova.kveta@cmkos.cz
Foto Lubomír Francl

Vedení OS a členové krajské rady se sešli s novým vedením Pardubického kraje

V pondělí 6. února se sešli předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková, místopředseda
Mgr. Lubomír Francl a členové krajské rady s hejtmanem
Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, PhD., (ČSSD)
a radním odpovědným za zdravotnictví Ing. Ladislavem Valtrem,
MBA, (ODS). Zatímco s radním pro zdravotnictví se odboráři
setkali již v prosinci, se „staronovým“ hejtmanem se jednalo
o schůzku první od podzimních voleb.
Hejtman Netolický odboráře
přivítal a zmínil dobrou spolu-

práci v minulém volebním období. Tak jako v minulém, i v tom-

to období budou mít odbory
řádné zastoupení ve zdravotním
výboru. Předsedkyně Žitníková
poděkovala za přijetí. Poté se
hovořilo o problémech, které
trápí obě strany.
Diskutovalo se o koncepci
zdravotnictví, především o dalším směřování fúzovaných nemocnic v kraji. Řeč přišla i na

problémy, které trápí záchrannou službu. Diskutovalo se
o plánovaných změnách ve vzdělávání nelékařů a samozřejmě
také o sjednocení odměňování
v lůžkových zařízeních.
Pozornosti neunikly ani sociální služby, i když radní odpovědný za sociální péči Ing.
Pavel Šotola (Koalice pro
Pardubický kraj) se nemohl
z pracovních důvodů zúčastnit.
Proto hejtman přislíbil, že informace o problémech trápících sociální služby v kraji radnímu
předá.
Závěrem odboráři ještě jednou poděkovali za přijetí a rozloučili se s tím, že i nadále bude
spolupráce obou stran pokračovat.
Martin VOSTAL,
člen krajské rady
a výkonné rady OS,
m.vostal@tiscali.cz
Foto Lubomír Francl

Břeňková a členové krajské rady jednali s plzeňským hejtmanem Bernardem

Ve čtvrtek 9. února se uskutečnilo setkání zástupců
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s hejtmanem
Plzeňského kraje Josefem Bernardem (ČSSD). Za odborový svaz
se jednání zúčastnili místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková, členové krajské rady a regionální pracovník Bc. Václav Matoušek.
ních službách a nemocničních
Hejtmanovi byli představeni
zařízeních, diskutovalo se o dejednotliví členové krajské rady
setiprocentním navýšení mezd
v čele s předsedkyní Helenou
ve zdravotnických zařízeních
Kurcovou. Bylo potěšující, že
Plzeňského kraje od ledna leprioritou hejtmana Bernarda
tošního roku. Navýšení se sice
jsou zdravotnictví a sociální
uskutečnilo ve zdravotnických
služby, včetně nutnosti navyšoprofesích, bohužel nikoliv již
vání mezd i vzhledem ke stávav nezdravotnických pozicích,
jící personální situaci.
tak jak bylo zamýšleno a dojedHejtman konstatoval, že ne-

dojde k privatizaci nebo pronájmu zdravotnických zařízení či
zařízení sociálních služeb.
Představil investiční činnost
kraje – vzhledem k demografickému vývoji populace je
plánována výstavba domova se
zvláštním režimem.
Jednalo se o situaci v sociál-

náváno odborovým svazem. Na
tento problém poukázal zejména
člen krajské rady František
Kuneš z Rokycanské nemocnice
a.s. Příjmové rozdíly mezi jednotlivými profesemi se neustále
prohlubují.
Podle hejtmana to bylo zapříčiněno nedostatečným navýšením v úhradové vyhlášce,
kde na očekávané zvýšení mezd
chybějí finance v řádech desítek
milionů.
Jednalo se o chystaném navýšení mezd u nelékařského

zdravotnického personálu pracujícího ve směnách, které by se
mělo uskutečnit od poloviny letošního roku v zamýšlené výši
2000 Kč. Nemocnice budou
zřejmě muset zažádat o tyto finance na Ministerstvu zdravotnictví v rámci dotačního řízení.
Členka krajské rady Miroslava Jordánová informovala
o chystané výstavbě domova pro
seniory v Horažďovicích, kde
by stály ještě za úvahu jisté dispoziční korekce v chystané projektové dokumentaci, aby zařízení pohodlně a komfortně
sloužilo především budoucím
klientům a zaměstnancům.
Zúčastněné strany se shodly
na zhruba čtvrtletních schůzkách i s dalšími zástupci
Plzeňského kraje z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
a na další součinnosti při propočtech, které budou nutné
v mzdové oblasti.
Bc. Václav MATOUŠEK,
regionální pracovník OSZSP ČR
Foto Ivana Břeňková

Zlínská krajská rada zve na svá jednání

V prvním pololetí roku 2017 má krajská rada Zlínského kraje naplánovaná jednání v následujících termínech: 15. února, 22. března, 19. dubna, 10. května a 21. června.
Krajská rada většinou jedná od 14 hodin v Nemocnici Atlas, a.s., ve Zlíně.
Chcete-li se zúčastnit jednání krajské rady, oznamte, prosím, předem svou návštěvu předsedkyni krajské rady Marcele Holčákové na číslo 604 647 723 nebo e-mailem na adresu
socsluzbyvs.zoos@centrum.cz
Těšíme se na vás.
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Středočeská záchranka on-line

v Kladně. Jsou dodržovány aktivační časy do 2 minut, je vysoká
úspěšnost kardiopulmonální resuscitace, výborně funguje péče
o akutní srdeční infarkty a cévní
mozkové příhody.
Odborné prezentace z oblasti
přednemocniční
neodkladné
péče přednesli MUDr. Jiří Knor,
Ph.D., a rovněž PhDr. Petr
Mach, MBA. Jejich obsah je nad
rámec tohoto článku, a tak lze
jen konstatovat vysokou úroveň
obou sdělení vhodných pro inspiraci a další práci odborné veřejnosti.
Ve slavnostní části jednání

záchranky má vykonávat pouze
při úmrtí nastalém v souvislosti
s poskytováním přednemocniční
neodkladné péče.
● Právo pacienta být neléčen
je nade vše a zdravotní péči nelze poskytnout proti vůli dospělé
svéprávné osoby. Má to řadu rizik, ale taková je soudobá legislativa. Musíme si zvykat. Nicméně lékaři záchranky a záchranáři se často musí rozhodnout
v časové tísni, sami a s minimem informací. A k tomu ještě
tlak okolí a svědků. To by společnost a především soudy měly
umět pochopit (zvláště pak při
posuzování činnosti záchranky
v tak citlivých případech, jakými jsou komplikované domácí porody).
● Podle platné legislativy negativní reverz dává podepisovat
zdravotnický pracovník, tedy
v odůvodněných případech i záchranář může s pacientem negativní reverz sepsat. Rovněž tak
záchranář nelékař může pacienta

● A novodobé stresy na
záchrance? Především případy,
kdy záchranář nemůže pomoci,
i kdyby stokrát chtěl, neboť k tomu není ani vybaven, ani kompetentní, případy, které má řešit
zkrátka někdo jiný. Lidé nás volají pomalu ke zlomenému nehtu, ke každé rodinné hádce nebo
jen prostě proto, že se nemohou
dovolat praktickému lékaři. Na
Kolínsku máme pacientku, která
si v roce 2016 přivolala záchranku 154x (slovy sto čtyřiapadesátkrát!). Opilec doma vyhrožuje partnerce násilím – přijede
policie a hádejte, co udělá?
Zavolá záchranku se slovy:
„Tohle přece není normální, někam ho odvezte“. Bezdomovec
spí v parku pod lavičkou, „přivoláme záchranku, něco s tím
musej udělat, takhle to přece dál
nejde“. A tak dále a tak dále.
Zatím to vypadá, že se s tím musíme smířit a zachovat profesionální klid. Ono totiž asi bude hůř
:-)

náměstek hejtmanky Martin
Kupka a ředitel Martin Houdek
předali Pamětní list s finančním
oceněním "Zlatý záchranář" řidiči záchranáři Petru Pavelkovi
z Mladé Boleslavi, a to za celoživotní přínos v přednemocniční
neodkladné péči. Blahopřejeme!
Závěrem několik postřehů
z diskuze a kuloárů.
● Ani odbory nemohou tolerovat porušování pracovní kázně
jako alkohol na pracovišti, nedodržení spojového řádu nebo aktivačního času dvě minuty či neřádné používání osobních
ochranných pomůcek.
● Zvláště ústavy sociální péče
by se k záchrance měly chovat
ohleduplně a vstřícně – mnohdy
u nich totiž děláme práci za nepřítomného praktického lékaře
nebo ohledáváme zemřelého,
ačkoliv tuto činnost lékař

poučit o dalším postupu, doporučit například návštěvu zdravotnického zařízení a po dohodě
pacienta ponechat na místě.
Pokud si není jistý, měl by situaci konzultovat s lékařem po telefonu.
● Poslední rok dva už i ve
Středočeském kraji je časté ono
nerudovské „Kam s ním“. A tak
máme v sanitce dušného pacienta a nikde ho nechtějí vzít.
Vlastně ne nechtějí, ale nemohou, je zkrátka plné oddělení,
jsou přistýlky. Dohadují se pak
záchranáři s lékařem a sestrou
na příjmu. Dohadují se tedy ti,
kteří „makají“ a za vzniklou situaci vůbec nemohou. V tomhle
dělat dobrou medicínu je mazec.
A pojišťovny nám vesele dál ruší akutní lůžka… Co na to říct?
Krajští politici by to měli pohlídat. Jde přece o jejich občany.

Hlavní cíle pro příští rok jsou
jasné. Nadále prosazoval zařazení výsluhy, možnost předčasného odchodu do důchodu a rehabilitační program pro výjezdové
skupiny do zákona o zdravotnické záchranné službě. Trvat na
navýšení platových tarifů o 10
% v roce 2018. Prosazovat navýšení výjezdového příplatku na
3000 – 7000 Kč.
Nakonec jsem všem musel
slíbit, že napíšu, jak máme
opravdu skvělou předsedkyni
svazu. Dášo, díky!
MUDr. Jiří HAVLOVIC,
předseda odborové organizace ZZS Středočeského kraje
Foto autor
Více fotografií najdete u tohoto článku na svazovém webu:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/1
2-1-2017-konference-stredoceske-zzs.aspx

Středočeští záchranáři si k jednání své výroční konference zvolili opět Kutnou Horu. Osmdesát osm hostů a delegátů z celého
kraje ve čtvrtek 12. ledna na svém jednání přivítalo náměstka
hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Mgr.
Martina Kupku, předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče České republiky Bc. Dagmar Žitníkovou a vedení
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v čele s ředitelem MUDr. Martinem Houdkem.
Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala záchranáře
o jednáních ve vládě a na ministerstvech ohledně desetiprocentního navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví, o vzdělávání sester a lékařů, o zajištění
komplexní non-stop právní pomoci pro členy svazu a lepším
ocenění práce řidičů záchranek
(8. platová třída).
Nové vedení Středočeského
kraje se k záchrance zachovalo
velmi korektně a hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová
i náměstek Martin Kupka přijali
naše pozvání. Paní hejtmanka se
pro nenadálé povinnosti musela
omluvit. Náměstek Kupka přijel
velice
dobře
připraven.
Poděkoval za velmi dobrý
výkon záchranky a ocenil práci
záchranářů i za podmínek, kdy
dochází k trvalému nárůstu počtu výjezdů, ke zneužívání
záchranky a složitým situacím,
jako jsou domácí porody, odmítání pacientů nemocnicemi,
nárůst výjezdů do ústavů sociální péče a mnohdy suplování
práce praktických lékařů.
Náměstek hejtmanky podtrhl
význam páteřních nemocnic
Středočeského kraje a dobře
fungující zdravotnické záchranné služby. Vedení kraje podpořilo navýšení platů středočeským
zdravotníkům – a sklidilo za to
potlesk.
Ředitel Martin Houdek poděkoval za velmi vstřícný přístup
kraje ke středočeské záchrance,
která tak i v roce 2017 může nadále zlepšovat svou činnost.
Záchranka se totiž bez podpory
zřizovatele neobejde, neboť její
financování je v českých zemích
nastaveno tak, že příjmy ze
zdravotního pojištění pokrývají
pouze třetinu nákladů.
Zdravotnická
záchranná
služba Středočeského kraje je
největší v České republice. V nepřetržitém provozu má 30 lékařských posádek (z toho polovina v režimu "rendez - vous")
plus 54 posádek bez lékaře.
Celkem ve výjezdových skupinách pracuje na 752 kmenových
zaměstnanců, kteří v roce 2016
zajišťovali přes 140 tisíc výjezdů. Centrální dispečink má sídlo
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Změny v zákoníku práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, patří mezi nejčastěji novelizované zákony v ČR. Svědčí
o tom i fakt, že jen v průběhu roku 2016 byl novelizován několikrát.

První novela
zákoníku práce
s účinností ke
dni 1. července 2016 byla provedena zákonem č. 47/2016 Sb.,
kterým se změnil zákon č.
585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. V souvislosti se změnami v organizaci vojenské činné služby došlo
v zákoníku práce k terminologické změně spočívající v nahrazení slovního spojení „výjimečné vojenské cvičení“ spojením
„služba v operačním nasazení“.
Druhou novelou, která se promítla do zákoníku práce, byla
novela zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, která byla uveřejněná ve

Sbírce zákonů pod č. 298/2016 a
která nabyla účinnosti dne 19.
září 2016. I tato změna byla
spíše terminologického charakteru. V ustanovení § 337, které
upravuje doručování písemnosti
určené zaměstnavateli zaměstnancem, bylo slovní spojení „označení svou uznávanou elektronickou značkou“ nahrazeno slovním spojením „zapečetění svou
uznávanou elektronickou pečetí“.
Další novelu zákoníku práce
přinesl zákon č. 377/2015 Sb.,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona
o ukončení důchodového spoření. Ke dni 1. ledna 2017 nabyla
účinnosti část tohoto zákona,
která vyjmula slovní spojení
„pojistné na důchodové spoření“
z taxativního výčtu položek, které může zaměstnavatel zaměstnanci srazit ze mzdy/ platu v us-

Pražská krajská rada zdraví
všechny kolegy odboráře ze svého Valentýnského jednání, které
se konalo na půdě odborového
svazu ve středu 8. února.
A co nám leží na srdci?
Prosba směrující ke všem našim členům ohledně větší aktivity a snahy při získávání nových
členů, protože jedině silná členská základna může pomoci OS
k prosazování našich zájmů.
Růst členské základny nezařídí
vedení OS, ale musíme se přičinit my všichni.
Prosba o 100% účast na důležitých jednáních OS, kde jsou
našim členům prostřednictvím
jejich pozvaných zástupců před-

kládány důležité informace
a rady a rozhodují se zde zásadní kroky týkající se dalšího
působení OS uvnitř svazu i navenek. Přesto účast zástupců našich ZO není velká a to není
v pořádku.
Prosba o dodržování podmínek odsouhlasených rozhodnutí OS, ne jejich bojkotování.
Měli bychom si všichni uvědomit, že odbory jsou vždy na
naší straně a snaží se prosadit naše zájmy, proto i my bychom se
měli snažit pomoci odborům.
Blanka KUČÍRKOVÁ,
členka pražské krajské rady,
kucirkova.blanka@cmkos.cz
Foto Dagmar Žitníková

Pražská krajská rada zdraví ze svého Valentýnského jednání

tanovení o srážkách (§ 147)
a u okruhu částek odečítaných
zaměstnanci ze mzdy/ platu pro
účely zjištění průměrného měsíčního čistého výdělku (§ 356).
Dnem 1. ledna 2017 nabyl
účinnosti zákon č. 264/2016 Sb.,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím atomového zákona. Touto novelou dochází v zákoníku práce 1) k zařazení zaměstnanců Správy úložišť
radioaktivních odpadů mezi zaměstnance, kterým zákoník
práce ukládá vyšší rozsah povinností a omezení než ostatním zaměstnancům (§ 303), a dále 2)
k vymezení okruhu zaměstnanců
vystavených při práci nepříznivým účinkům ionizujícího záření, které bylo původně učiněno
odkazem na vyhlášku o radiační
ochraně a které bylo nově nahrazeno odkazem na atomový
zákon (§ 347 odst. 3).
Ke konci roku 2016 podepsal
prezident Miloš Zeman první
dílčí novelu občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a další
související zákony). Problematiky pracovněprávních vztahů se
v rámci této novely bezprostředně dotýkají změny v ustanovení § 35:
● Nezletilý, který dovršil 15
let, se může zavázat k výkonu
závislé práce podle jiného právního předpisu, takže fyzická oso-

ba bude způsobilá uzavřít pracovní smlouvu nebo některou
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže dosáhla věku 15 let, přičemž jako
den nástupu do práce nelze sjednat den, který by předcházel dni
ukončení povinné školní docházky.
● Zrušuje se oprávnění
zákonného zástupce nezletilého
zaměstnance, který nedosáhl
věku 16 let, ukončit za stanovených předpokladů jeho pracovněprávní vztah.
Novela občanského zákona se
do zákoníku práce promítne zrušením ustanovení § 56a a § 77
odst. 5 a 6. Tyto změny nabudou
účinnosti šedesátým dnem po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů,
tj. ke dni 28. února 2017.
Tyto změny byly do zákoníku
práce promítnuty v návaznosti
na změny právní úpravy dotýkající se jiných právních vztahů.
Lze konstatovat, že se jedná
spíše o změny technického charakteru, které nepředstavují
výraznou koncepční změnu pracovněprávního vztahu. Významnější změny ovlivňující každodenní pracovní život zaměstnanců však lze očekávat v souvislosti s novelou zákoníku práce, která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR.
Ing. et Mgr. Štěpánka ŘANDOVÁ,
randova.stepanka@cmkos.cz

Kolektivní dohoda vyššího
stupně (dále KDVS), která byla
dne 22. prosince 2015 uzavřena
mezi vládou na straně jedné
a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR,
Odborovým svazem státních orgánů a organizací, Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na
straně druhé, byla prodloužena
i na letošní rok.
Prodloužení platnosti kolektivní dohody vyššího stupně vyplývá z čl. 16 odst. 7 kolektivní
dohody vyššího stupně, který
stanoví, že "KDVS nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá
dnem 1. ledna 2016 a uzavírá se
na dobu do 31. prosince 2016.
Platnost KDVS se prodlouží vždy
o jeden kalendářní rok, pokud

jedna ze smluvních stran nedoručí druhé straně písemné
oznámení, že si nepřeje platnost
KDVS dále prodloužit. Toto
oznámení je povinna jedna
smluvní strana doručit druhé
smluvní straně nejpozději jeden
kalendářní měsíc před skončením platnosti této KDVS, jinak
se k němu nepřihlíží. Takto může
být platnost KDVS prodloužena
nejvýše dvakrát."
Ani jedna ze smluvních stran,
tedy ani vláda, ani žádný z odborových svazů, které kolektivní
dohodu vyššího stupně podepsaly, neoznámila druhé smluvní
straně, že si nepřeje platnost kolektivní dohody vyššího stupně
dále prodloužit. Z toho důvodu
zůstává kolektivní dohoda vyššího stupně ve stávajícím znění
v platnosti i pro rok 2017.
Ing. et Mgr. Štěpánka ŘANDOVÁ,
randova.stepanka@cmkos.cz

Prodloužení platnosti kolektivní dohody vyššího stupně
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Pokyny pro platbu členských příspěvků a vyplňování hlášení pro rok 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jistě víte, byla na celostátní konferenci OSZSP ČR v listopadu 2016 schválena změna finančního řádu (viz níže). Proto dochází také k úpravě hlášenek, které
se každý měsíc zasílají na OS.
Od 1. 1. 2017 podle schválených změn finančního řádu OS činí odvod za člena 75 Kč. Pokud výše členského příspěvku, který člen zaplatí základní organizaci, nedosáhne výše odvodu na OS, tedy je menší než 75 Kč (např. z důvodu pracovní neschopnosti po část kalendářního měsíce), odvede za tohoto člena základní organizace na OS 45
Kč. Za zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc, z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, činí odvod
na OS 15 Kč.
Pro úplnost uvádíme, že tento člen by měl zaplatit základní organizaci udržovací příspěvek ve výši nejméně 20 Kč.
Členské příspěvky člena odborové organizace
Základní příspěvek procentní sazbou – viz čl. 38 písm. a)
z toho odvod na OS
*) viz čl. 56 věta druhá
Základní příspěvek paušální částkou – viz čl. 38 písm. b)
z toho odvod na OS
Udržovací příspěvek – viz čl. 40 písm. a), b), c), d)
z toho odvod na OS
Udržovací příspěvek – viz čl. 40 písm. e)
z toho odvod na OS

Změna finančního řádu schválená delegáty celostátní konference
konané dne 11. a 12. 11. 2016
Základní členský příspěvek
(56) Výše odvodu na OS je stanovena paušální částkou ve výši 75 Kč
měsíčně za každého člena odborové organizace, který je povinen platit základní členský příspěvek (viz čl. 37). V případě, že výše základního příspěvku u člena v příslušném kalendářním měsíci nedosáhne
ani výše odvodu na OS, činí odvod na OS za tohoto člena v daném kalendářním měsíci 45 Kč. Za zaměstnance, který neměl žádný příjem
po celý příslušný kalendářní měsíc, z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, se hradí 15 Kč.
Z udržovacího členského příspěvku (čl. 40) se odvod nehradí u členů
uvedených pod písm. a), b), c), d).
(61) Výše členských příspěvků a odvodů na OS je shrnuta v následující tabulce:
Výše měsíčně
nejméně 1 %
75 Kč
45 Kč *)
nejméně 120 Kč
75 Kč
nejméně 20 Kč
0
nejméně 20 Kč
15 Kč

Základní individuální příspěvek
(43) Výše základního individuálního příspěvku je stanovena paušální částkou podle výše čistého příjmu (viz čl. 62). Základní individuální
příspěvek člena je odvodem OS.
(62) Výše členských příspěvků člena regionální organizace bez právní osobnosti je v závislosti na výši příjmu stanovena v následující tabulce:
Členské příspěvky člena regionální organizace bez právní osobnosti
Základní individuální příspěvek při čistém příjmu do 15 000 Kč/měs.
Základní individuální příspěvek při čistém příjmu od 15 001 Kč do 20 000 Kč/měs.
Základní individuální příspěvek při čistém příjmu od 20 001 Kč a výše
Udržovací příspěvek viz čl. 44 písm. a, b, c, d
Udržovací individuální příspěvek viz čl. 44 písm. e)

► Číslo účtu odvodu členského příspěvku na ústředí OSZSP ČR
je stejné jako v minulých letech, tedy: 2649399/0800.
► Variabilní symbol je pro každou organizaci jedinečný a tvoří se
z registračního čísla odborové organizace, které je přiděleno odborovým svazem.
Místo prvního dvojčíslí (22) se uvádí označení měsíce, za který platbu posíláte (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12).
Je-li číslo odborové organizace např. 22-0602-3103,
pak bude variabilní symbol následného tvaru:
- při platbě za leden:
0106023103
- při platbě za únor:
0206023103
- při platbě za prosinec:
1206023103
Prosím, nezapomínejte, že i nula je číslo. Dodržení tvaru formátu
variabilního symbolu je důležité a klíčové. Zejména u platby zasílané
poštovní poukázkou je číslo variabilního symbolu jediným symbolem
při přidělení platby k vaší organizaci.
V případě chybně uvedeného variabilního symbolu zaslané platby není možné zaslanou částku přiřadit k vaší organizaci a zaevidovat ji
v programu. Touto chybou se pak dostáváte i na seznam dlužníků OS.
Děkujeme proto za vaši pozornost a pečlivost při uvádění variabilního symbolu odvodu členského příspěvku v každém měsíci!
► Odvody členských příspěvků je nutné na ústředí OS platit pravidelně měsíčně – jiný interval plateb od roku 2015 NENÍ možný.

Výše měsíčně
115 Kč
165 Kč
215 Kč
20 Kč
35 Kč

► Povinností odborové organizace je pravidelně měsíčně zasílat
odvod členského příspěvku spolu s účetním podkladem – tiskopisem „Hlášení k platbě odvodu členského příspěvku“.
Formuláře najdete na následujících stránkách Bulletinu a jsou zveřejněny na webových stránkách OS (www.zdravotnickeodbory.cz),
ikona na horní liště „Pro členy a odborové organizace“ – „Jak se stát
členem“ – „Přihlášky a formuláře“. Je tedy možné je kdykoliv stáhnout.
Prosíme, nezapomeňte na vyplňování VŠECH požadovaných údajů
na formuláři, včetně počtu žen v odborové organizaci.
Agendu odvodů členských příspěvků na OS zpracovává Zdeňka
Písková.
Tiskopisy „Hlášení k platbě odvodu čl. příspěvku“ zasílejte e-mailem
na adresu: piskova.zdenka@cmkos.cz případně poštou na adresu
Organizační oddělení OSZSP ČR, Zdeňka Písková, Koněvova
54/1107, 130 00 Praha 3.
► Připomínáme, že formuláře „hlášenek“ za jednotlivé měsíce
daného kalendářního roku jsou podkladem účetnictví také ve vaší odborové organizaci!
V případě dotazů k platbám, zjištěné chybovosti v platbách nebo
chybně uvedených variabilních symbolech plateb neváhejte paní
Zdeňku Pískovou kontaktovat na telefonu 267 204 324 nebo na mobilu 736 504 753.
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Pokyny k dalším platbám odborovému svazu

Pojištění D.A.S. pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené

Jak jste už také byli informováni, celostátní konference OS schválila
záměr uzavřít smlouvu s pojišťovnou D.A.S. Na základě požadavků
ze základních organizací byla sjednána možnost využít pojištění
D.A.S. také pro členky na mateřské dovolené (MD) a rodičovské dovolené (RD). Za tyto členky na mateřské a rodičovské dovolené odborové organizace odvedou 15 Kč a v seznamu členů pro pojišťovnu
D.A.S. budou tyto členky zařazeny mezi ostatní členy OS.
Počet těchto členek (chtějí pojištění D.A.S.) se v „Hlášení k platbě odvodu členského příspěvku“ uvádí v řádku společně se zaměstnanci,
kteří neměli žádný příjem z důvodu pracovní neschopnosti, tedy
v řádku 4.
Členky, které nebudou chtít využívat pojištění D.A.S. a za které nebude ZO stejně jako dosud odvádět nic, budou v „Hlášení k platbě odvodu členského příspěvku“ uvedeny v řádku 5.
Právě z tohoto důvodu jsme vás žádali o doplnění seznamu členů
o údaje, za které členky na MD a RD budou základní organizace odvod platit a za které ne.
Pojišťovně D.A.S. se bude čtvrtletně posílat aktuální jmenný seznam
členů, kteří jsou pojištěni. Je tedy nutné, aby databáze členů byla
řádně aktualizována.
1) Základní organizace, které jsou v Zajišťovacím fondu (dále jen
ZF), budou posílat změny na hlášence do ZF.
Všechny informace o Zajišťovacím fondu a všechny formuláře najdete na první straně webu odborového svazu
(www.zdravotnickeodbory.cz) vpravo nahoře.
2) Základní organizace, které se dosud do ZF nezapojily a nejsou
v programu Trewis ZO, budou posílat změny na straně 2 „Hlášení
k platbě odvodu členského příspěvku“.
Pokud nám změny nebudou hlášeny, může členům, které nebudeme
mít v databázi, nastat problém s využíváním služeb pojišťovny
D.A.S., což samozřejmě nechceme.
3) Používání programu Trewis ZO, který je pro základní organi-

zace k dispozici zdarma, je nejlepším a nejjednodušším způsobem
pro ZO, jak provádět změny v databázi členů. Pokud organizace
používají program evidence členů Trewis ZO a jsou v ZF, musí
posílat hlášenku do ZF tak jako dosud.
V programu evidence členů byl upraven i číselník kategorií členů, aby
odpovídal těmto požadavkům. Je uveden na hlášence do ZF i na druhé
straně „Hlášení k platbě odvodu členského příspěvku“.

Pojištění D.A.S. pro členy OS – nepracující důchodce

Na celostátní konferenci byl vznesen požadavek, aby oblast soukromého práva u pojišťovny D.A.S. mohli využívat i členové – nepracující důchodci. To bylo zajištěno, pojištění členů – nepracujících
důchodců je sjednáno a je dobrovolné.
► Základní organizace za tyto členy pošlou 1x za rok příspěvek
60 Kč za člena.
► Počet těchto členů a částku uvedou základní organizace na
zvláštní hlášence určené jen k tomuto účelu a pošlou ji na OS.
► Platba se zasílá na stejný účet jako odvody odborovému svazu.
► Variabilní symbol pro platbu za nepracující důchodce je pro
rok 2017: 41192017.
Hlášení k platbě pojištění za členy nepracující důchodce zasílejte, prosím, e-mailem na adresu: francl.lubomir@cmkos.cz nebo poštou na
adresu: Mgr. Lubomír Francl, OSZSP ČR, Koněvova 54/1107, 130 00
Praha 3. V případě nejasností volejte pana místopředsedu Lubomíra
Francla na: 736 504 737.

Zajišťovací fond

Hlášení do Zajišťovacího fondu zasílejte, prosím, mailem na adresu:
zfoszsp@cmkos.cz nebo poštou na adresu: Blanka Kučírková, organizační oddělení OSZSP ČR, Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3.
Případné dotazy vám paní Blanka Kučírková zodpoví na čísle 776 482
499.
Všechny informace o Zajišťovacím fondu a všechny formuláře najdete na první straně webu odborového svazu
(www.zdravotnickeodbory.cz) vpravo nahoře.

Potvrzení odborové organizace
o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů
fyzických osob.

Základní/Místní organizace OSZSP ČR .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném
k 31. 12. 2016, že její člen
...........................................................................................................................................................................
(jméno a příjmení, datum narození)
zaplatil v roce 2016 odborové organizaci členský příspěvek ve výši …………..………… Kč.
Potvrzení se vydává podle § 38 l, odst. 1 písm. j) téhož zákona.*
V .............................................. dne .........................................

............................................................
podpis předsedy odborové organizace
a razítko odborové organizace
*(paragraf 38 písmeno l, odstavec číslo 1, písmeno j téhož zákona)
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HLÁŠENÍ K PLATBĚ ODVODU ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
Měsíc:
Rok:

2017
22 - . . . .

Číslo organizace OSZSP ČR :

- . . . .

Číslo účtu odb. organizace / kód banky:
Datum platby:
kategorie členů

Variabilní symbol platby:
počet
členů

výše odvodu
OS za člena

částka

1.

zaměstnanci v pracovním poměru

75,00 Kč

0,00 Kč

2.

osoby samostatně výdělečně činné

75,00 Kč

0,00 Kč

3.

zaměstnanci, jejichž příspěvek byl v daném měsíci

45,00 Kč

0,00 Kč

4.

zaměstnanci, kteří v daném měsíci neměli příjem z
výdělečné činnosti a zaměstnanci na MD a
RD, pojištění u DAS

15,00 Kč

0,00 Kč

5.

zaměstnanci na MD a RD, kteří nejsou
pojištěni u DAS

0,00 Kč

0,00 Kč

6.

studenti

0,00 Kč

0,00 Kč

7.

nezaměstnaní

0,00 Kč

0,00 Kč

8.

celkový počet členů v měsíci:

Celkem
zasláno Kč

0,00 Kč

9.

z toho žen:

nižší než výše stanoveného odvodu

Zpracoval/la:

0

xxxxx

poznámka

xxxxx

Telefon, mobil:

Dne:

razítko odb. organizace, podpis předsedy výboru

Nový člen v evidenci odborové organizace, ke dni:
Příjmení, jméno, titul

Datum narození

Adresa+ PSČ prosíme vyplnit.

Profese

Kategorie

Změny (charakteru podle profese, funkce, kategorie)

Profese

Kategorie

Zánik členství, ke dni:
Příjmení, jméno, titul

Datum narození

Změny v příjmení, adrese, profesi, funkci, členství, ke dni:
Příjmení, jméno, titul

Kategorie členů:
1. Zaměstnanec 100%
2. Zaměstnanec 50%
3. Zaměstnanec 0%
4. OSVČ
5. Nepracující důchodce DAS
6. Mateřská a rodičovská dovolená
7. Student
8. Nezaměstnaný
9. Člen regionální organizace
10. Mateřská a rodičovská dovolená DAS
11. Nepracující důchodce

Datum narození

Profese:
1. lékaři a zubní lékaři
2. farmaceuti
3. všeobecné sestry, porodní asistentky
4. ostatní zdravotničtí pracovníci bez odborného dozoru
5.zdravotničtí pracovníci se specializovanou způsobilostí
6. zdravotničtí pracovníci pod odborným dohledem
7. jiný odborný personál
8. pedagogičtí pracovníci
9. THP
10. dělníci a provozní pracovníci
11. pracovník v sociálních službách
12. sociální pracovník
13. ostatní

HLÁŠENÍ K PLATBĚ POJIŠTĚNÍ ZA ČLENY NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCE

2017

Rok:

22 - . . . .

Číslo organizace OSZSP ČR :
Číslo účtu odb. organizace / kód banky:
Datum platby:
kategorie členů

Variabilní symbol platby:

počet členů

členové - nepracující důchodci
celkový počet členů v roce:

Zpracoval/la:

0

výše částky
za člena

částka

60,00 Kč

0,00 Kč

Celkem
zasláno Kč

0,00 Kč

- . . . .

41192017
poznámka

Telefon, mobil:

razítko odb. organizace, podpis předsedy výboru

