
Myslíš, že Rusko použije jaderné
zbraně, zeptal se mě s obavou v očích
kolega v práci. Ne, nevěřím tomu, ale…
S hrůzou jsem si uvědomil, že od počát-
ku pandemie covidu jsem se už tolikrát
zmýlil ve svém úsudku, že nedokážu
dávat jednoznačné odpovědi. Svět, do
kterého jsem se narodil, mi postupně
mizí před očima. No a válka na
Ukrajině pro dosavadní způsob života
píše závěrečnou kapitolu. Postupně při-
cházíme o všechny jistoty, které nám

dávaly falešný pocit bezpečí, a s obavami hledíme do budoucnos-
ti. Možná to náš národ přivede zpět k vyšším hodnotám, ale na té-
to zemi se také občas potřebujeme o něco opřít.
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Jan Zatloukal – vizitka
V roce 1989 jsem nastoupil do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde jsem

pracoval nejprve jako sanitář a později, po absolvování zdravotnické školy,
jako sestra u lůžka na neurologické klinice. Od roku 1993 pracuji na zdra-
votnické záchranné službě v Olomouci. Zde jsem se podílel na založení od-
borové organizace v roce 2003. Jsem předsedou naší organizace, předsedou
krajské rady, členem výkonné rady a garantem sekce zdravotnických
záchranných služeb při odborovém svazu. Pokud mi zůstává volný čas, tak
se ho snažím trávit se svou početnou rodinou, mám rád přírodu, hudbu, film
a mnoho dalších věcí, které nám zpříjemňují život na této zemi.

Význam odborů bude narůstat, hledejme proto už nyní vhodné
kandidáty do funkcí

Co s námi bude dál. Sleduje-
me špatné právy v televizi, hrů-
zy války, dopady přílivu uprch-
líků, přetrvávající epidemii, na-
růstající ceny energií a hrozbu
jejich nedostatku. To vše má ne-
gativní vliv na naši náladu, při-
náší  strach,  prohlubuje  úzkost
a další psychické potíže. Ze
zpravodajství máme pocit, že
současná vláda chce pomáhat
všem, jen ne občanům naší
země, od kterých očekává pouze
oběti.  Pomáhat potřebným fi-
nančně či skutkem je bohulibé,
ale ze strany vlády je to už bráno
jako nějaká samozřejmost, jako
morální povinnost. Takhle to
určitě dál nepůjde.

Pravicová vláda ze své pod-
staty nemá potřebu řešit problé-
my obyčejných lidí. Hned po
volbách začala usilovat o úspory
v rozpočtu roku 2022, úspory na
úkor většiny obyvatel naší země.
Přibývá domácností na pokraji
chudoby, kterým narůstající ce-
ny energií a inflace přinášejí
vážné existenční potíže. Ještěže
se vedení našeho svazu podařilo
uhájit nárůst platu pro většinu
našich členů, což přispělo i k rů-
stu mezd v nestátních zaříze-
ních. Přesto se i naše situace bu-
de časem zhoršovat.

Proto bude opět narůstat vý-
znam odborů jako instituce, kte-

důležité, abychom si do vedou-
cích  funkcí volili kandidáty,
kteří mají širokou podporu a dů-
věru členů. Aby nás byli schop-
ni převést těžkým obdobím,
které je před námi. Mnozí sou-
časní funkcionáři jsou už unave-
ni a problémy poslední doby je
vyčerpaly natolik, že potřebují
předat funkce jiným.

Proto je třeba, abyste mezi se-
bou hledali vhodné kandidáty na
předáky v našem odborovém
svazu. Prosím, abyste se vší váž-
ností a zodpovědností přistupo-
vali k vyplnění kandidátek a ode-
slali je do ústředí OS. Chci věřit
tomu, že na krajských konferen-
cích a sjezdu našeho odborové-
ho svazu si zvolíme dobré funk-

rá má chránit práva zaměstnan-
ců, usilovat o zlepšení životních
podmínek jejich rodin i všech
obyvatel naší země. Na rozdíl od
politických stran, které hájí pře-
devším zájmy mocných a vliv-
ných skupin, odbory zastupují

zájmy většiny občanů. Odbory
nejsou spojeny s žádnou politic-
kou  stranou. Strany  přicházejí
a odcházejí, chvíli vládnou, ne-
bo jsou v opozici, případně mizí
z politické scény. Odbory tady
zůstávají i přes dlouhodobé sna-
hy o jejich likvidaci. A budou ta-
dy do té doby, dokud bude třeba
hájit práva jejich členů. Takže
velmi dlouho.

Kvalita odborové práce se od-
víjí od funkcionářů, kteří ji re-
prezentují. Jsme jenom lidé, s dob-
rými vlastnostmi, schopnostmi,
kvalitami a krásnými ideály, ale
také děláme chyby a máme
různé slabosti a nedostatky. Je

cionáře, kterým bude záležet na
potřebách členů a dobrém fungo-
vání celého Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR.

Na závěr bych chtěl poděko-
vat  všem, kteří hájí zájmy čle-
nů odborových organizací, na
úkor  svého  času,  rodiny,  pe-
něz a mnohdy i zdraví. Jsem
přesvědčen, že práce pro druhé
není marná, jen často málo oce-
něná.

Na shledanou v lepších ča-
sech. 

Jan ZATLOUKAL, 
člen výkonné rady OS 

za Olomoucký kraj,
janzatl@seznam.cz
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8. března
* V Hotelu Olšanka se konal,
jak prezenčně, tak formou on-li-
ne, Sněm ČMKOS, kterého se
zúčastnili zástupci OS navržení
výkonnou radou odborového
svazu.
9. března
* On-line se konala porada ve-
dení OS s předsedy a dalšími
členy  odborových   organizací
v Pardubickém kraji. Poradu
vedli předsedkyně OS Dagmar
Žitníková a místopředseda Lu-
bomír Francl.
10. března
* On-line poradu s předsedy od-
borových organizací nebo jejich
zástupci z Královéhradeckého
kraje vedli předsedkyně OS
Dagmar Žitníková a místopřed-
seda Lubomír Francl.
11. března
* Na MPSV jednal ministr
práce a sociálních věcí Marian
Jurečka se zástupci významných
institucí. Hlavní téma – uprch-
lická  krize  z  Ukrajiny,  její
možná řešení, aktuální stav. Za
odborový svaz přednesla připo-
mínky předsedkyně Dagmar Žit-
níková, která se připojila on-li-
ne.
14. března
* On-line poradu s předsedy od-
borových organizací nebo jejich
zástupci z Plzeňského kraje ved-
li předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředseda Lubo-
mír Francl.
15. března
* V ranních hodinách se na po-
radě vedení odborového svazu
probraly se splněné a nové úko-
ly na další období.
* U příležitosti Světového dne
sociální práce se uskutečnila
konference projektu Systémová
podpora sociální práce v obcích
pod názvem Sociální práce ve
veřejné zprávě. On-line se
zúčastnila místopředsedkyně OS
Jana Hnyková.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková spolu s místopředsedou
Lubomírem Franclem vedli po-
radu s předsedy odborových or-
ganizací  nebo  jejich   zástupci
v Karlovarském kraji.
16. března
* Jednala dozorčí rada OS.
* Na odborovém svazu sekce
nezdravotnických pracovníků

stalo se
*

Podzimní předsjezdové krajské konference budou
velice důležité!

Vážené kolegyně a kolegové, čas plyne neuvěřitelně rychle. Sotva skončily jarní porady vedení od-
borového svazu s předsedy a zástupci odborových organizací, už se připravují podzimní krajské konfe-
rence. Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem konání IX. sjezdu OS, budou krajské konference veli-
ce  důležité,  protože  se na nich budou volit členové krajské rady, člen výkonné rady za příslušný kraj
a bude se diskutovat o základních dokumentech OS a návrzích na jejich úpravu. 

Podrobnější informace včetně materiálů budeme do odborových organizací zasílat v průběhu příštích
měsíců.

Ze všech těchto důvodů je důležité, aby se krajských konferencí mohlo zúčastnit co nejvíce delegátů. 
Proto už nyní zveřejňujeme termíny a místa konání krajských konferencí, abyste si mohli termín za-

rezervovat. Věříme, že již žádná mimořádná situace naše plány neovlivní a že se s vámi všemi po delší
době opět budeme moci sejít osobně.

Termíny a místa konání krajských konferencí najdete zde v Bulletinu na straně 19.
Za vedení OS Mgr. Lubomír FRANCL, francl.lubomir@cmkos.cz

publikovali jsme
Snížení plateb státu – nepochopitelný krok 

Snížení plateb státu za jeho pojištěnce se už na první pohled je-
ví jako naprosto nepochopitelný, a navíc nelogický krok.
Předpokládali jsme, že po covidové pandemii nikdo nebude zpo-
chybňovat nutnost finančně zdravého zdravotnictví. Mýlili jsme
se. Ideologie vítězí nad rozumem a čísly. Snížení plateb a vytvoře-
ní vnitřního dluhu 14 miliard se někde musí projevit. Objektivně
je zdravotnictví postiženo vládními škrty nejvíce, vedle snížení
plateb do zdravotního pojištění za státní pojištěnce se snížil také
rozpočet Ministerstva zdravotnictví, a to o oproti původnímu
plánu o 5,5 miliardy a oproti roku 2021 o více než miliardu.
Nepochopitelné a nevysvětlitelné.

Proč se vývoje situace obává-
me? Už pro letošní rok byl roz-
počet zdravotních pojišťoven na-
staven jako deficitní. Primárně
se bez nákladů na covid vyšplhal
deficit po započtení nákladů na
zvýšení platů na minus 17 mili-
ard korun. K tomu je třeba při-
počítat náklady na testování, kte-
ré samo Ministerstvo zdravotnict-
ví odhaduje ke konci února na
deset miliard (sděleno 24. úno-
ra). Samozřejmě bude také nutné
zaplatit vakcíny a další nasmlou-
vané léky na covid. Na účtech
zdravotních pojišťoven jsou sku-
tečně zůstatky okolo 50 miliard,
ale když odečteme výše uvedené
náklady a vezmeme v úvahu, že
měsíčně je třeba na úhradu péče
a provoz pojišťoven 37, 5 miliar-
dy, tak je bilance zcela jiná. Zů-
statky  jsou  celkové,  ne pouze
v rezervních fondech. K tomu je
potřeba myslet na to, že Mini-
sterstvo zdravotnictví bude mu-
set vydat novou vyhlášku, která
bude nemocnicím a dalším zdra-
votnickým zařízením kompen-
zovat zvýšené náklady. Potom
už nám pro letošní rok nezbývá
vůbec nic, a to jsme na začátku
roku a nevíme, co přijde.

Za odbory jsme udělali maxi-
mum. Vysvětlení, proč se nemají
snížit platby za státní pojištěnce,
jsme písemně zaslali premiérovi
(bez odpovědi), náš postoj jsme
sdělili na jednání tripartity.
Jednali  jsme  s ministrem práce
a sociálních věcí Marianem Ju-
rečkou a ministrem financí Zbyň-
kem Stanjurou, s ministrem vnit-
ra Vítem Rakušanem a samo-
zřejmě také s ministrem zdravot-
nictví Vlastimilem Válkem.

Ministr Válek tvrdí, že jsme
jediná instituce, která vyjadřuje
obavy. Zřejmě, mimo ČLK, to
tak je. Proč se nikdo další neozý-
vá? Dovolím si spekulovat. Pří-
mo řízené nemocnice už zazna-
menaly vyjádření, že dojde k ob-
měně ředitelů. Ozvat se a jít pro-
ti zřizovateli? Krajské nemocni-
ce mají taktéž zřizovatele a kaž-
dé vybočení z řady může být
kontraproduktivní (mnoho ředi-
telů je i politiky). V pojišťov-
nách,  zvláště  ve  VZP, dochází
k obměně správní rady a ta jme-
nuje ředitele. Kruh se nám uza-
vřel. A kde se mohl vzít ten dru-
hý pohled, tedy pohled součas-
ných vládnoucích politiků? Jak
je možné, že nevidí obrovské

škrty ve zdravotnictví jako ne-
bezpečné a nesmyslné? Odpo-
věď je možné najít v jejich plá-
novaných změnách ve zdravot-
nictví. Když nebudou peníze,
tak se snáze vysvětlí, proč je nut-
né vytvořit připojištění a proč si
mají pacienti připlatit.

Covidová doba ještě bude mít
dopady, a to jak na pacienty, tak
na zdravotníky, a proto chceme,
aby zdravotnictví bylo finančně
stabilní. A to v těchto jednodu-
chých, výše uvedených počtech
ještě nejsou brány v úvahu ob-
rovské finanční náklady ve zdra-
votnictví, které s sebou přinese po-
moc válečným uprchlíkům z Ukra-
jiny a zajištění zdravotní péče pro
ně. Tuto humanitární pomoc od-
borový svaz samozřejmě podpo-
ruje ve všech jejích směrech. Jde
ovšem o nečekaný problém a pů-
jde o nečekané výdaje. Tento stav,
zároveň spolu s neznámým bu-
doucím vývojem epidemické si-
tuace, by měl vládu přesvědčit, aby
se zachovala zodpovědně a plá-
nované škrty za státní pojištěnce
přehodnotila. Znovu připomíná-
me zásadní premisu: Zdravot-
nictví  bude  tak dostupné a finanč-
ně zabezpečené, jak ho nastaví
politici. Vše je otázka priorit.

DAGMAR ŽITNÍKOVÁ,
předsedkyně OSZSP ČR

Vyšlo v časopise České lékař-
ské komory Tempus medicorum
č. 3/2022.



Infomateriály k BOZP v ukrajinštině
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v souvislosti se situací na Ukrajině a s příchodem

velkého množství osob z Ukrajiny do ČR vydal sérii informačních plakátů, jejichž společným
mottem je „Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance“. Infomateriály jsou
k dispozici v češtině a v ukrajinštině a zpracovávají následující témata:
● pracovní úraz, 
● osobní ochranné pracovní prostředky,
● nebezpečné chemické látky,
● praktické provádění vstupního a periodického školení, 
● desatero zaměstnavatele – základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do

práce, 
● desatero zaměstnavatele – základní informace z oblasti BOZP, 
● prevence úrazů při pracích ve výškách, 
● vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku, 
● předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací,
● předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací, 
● základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších

právních předpisů, 
● základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami, 
● co dělat při vzniku mimořádné události. 

Výše zmíněné infomateriály lze nalézt na internetové stránce bozpinfo.cz
(https://www.bozpinfo.cz/infomaterialy-k-bozp-v-ukrajinstine). 

Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ, randova.stepanka@cmkos.cz
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řešila aktuální problémy v ne-
mocnicích. Na jednání bylo do-
hodnuto, že se členové sekce se-
jdou s předsedou ČMKOS
Josefem Středulou, aby ho infor-
movali o nízkých platech ne-
zdravotníků v nemocnicích. 
* Odpoledne se konala on-line
porada vedení OS se zástupci ji-
hočeských odborových organi-
zací, vedli ji předsedkyně OS
Dagmar Žitníková a místopřed-
seda Lubomír Francl.
17. března
* On-line poradu s předsedy od-
borových organizací nebo jejich
zástupci z Ústeckého kraje vedli
předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředseda Lubo-
mír Francl.
* Na základě pozvání preziden-
ta České lékařské komory
Milana Kubka se předsedkyně
OS spolu s místopředsedou
Lubomírem Franclem zúčastnili
slavnostního pasování již 28.
Rytíře českého lékařského sta-
vu. Toto významné ocenění le-
tos získal za svoji celoživotní
práci doc. MUDr. Karel Hav-
líček, CSc. 
18. března
* Večer se v Divadle U Hasičů
členové odborových svazů sdru-
žených v ČMKOS zúčastnili
představení Závěrečné cvičení.
21. března
* Na jednání Rady ČMKOS se
formou on-line sešli předsedové
a zástupci odborových svazů. Za
OS se jednání zúčastnila a s ak-
tuálními informacemi vystoupi-
la předsedkyně Dagmar Žitníko-
vá.
* On-line porady s předsedy od-
borových organizací nebo jejich
zástupci z Jihomoravského kraje
se zúčastnilo kompletní vedení
odborového svazu.
22. března
* Předsedkyně OS se spolu s čle-
ny  sekce  nezdravotnických
pracovníků sešla s předsedou
ČMKOS Josefem Středulou.
Hlavní téma jednání – náročnost
práce nezdravotníků v nemocni-
cích a jejich odměňování.
* Odpoledne se konala on-line
porada vedení OS se zástupci
odborových organizací z Kraje
Vysočina, vedly ji předsedkyně
OS Dagmar Žitníková a místo-
předsedkyně Jana Hnyková.

stalo se

publikovali jsme
Anketa: Jak zajistit kapacity při přílivu utečenců 

České zdravotnictví bude muset
zorganizovat péči o ukrajinské
běžence, kteří k nám přicházejí za
bezpečím. Nových pojištěnců ve-
řejného zdravotního pojištění bude
brzy tři sta tisíc. Zeptali jsme se:
Co bude v příštích týdnech důleži-
té pro zajištění kapacit i kvality
zdravotních služeb pro všechny?

Bc. Dagmar Žitníková, před-
sedkyně Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR

Každá válka s sebou nese ob-
rovské utrpení a strádání pro lidi,
kteří chtějí žít normální běžný ži-
vot. Strádajícím a trpícím je třeba
poskytnout pomoc. Příliv 300 000
a možná až 500 000 uprchlíků se
zcela zřejmě dotkne ve zdravotnic-
tví potenciálně každého a je jedno,
zda jde o pacienta, nebo zdravot-
níka. Jen připomínám, že české
zdravotnictví je dlouhodobě perso-
nálně poddimenzované a pandemie
nemoci COVID-19 v mnoha ohle-
dech situaci ještě zhoršila. Zdravot-
níci určitě udělají vše, co je v jejich
silách, aby se pacienti, a je jedno,
zda čeští občané, nebo uprchlíci,
dočkali  co  nejrychlejší a nejkva-
litnější pomoci. Je ovšem nutné,
aby   se  zdravotní  péče  rozložila
a aby na jejím poskytování partici-
povali všichni poskytovatelé.

Primární směřování uprchlíků
do nemocnic za účelem poskytnutí
zdravotní péče není dlouhodobě

udržitelné. Zahlcení nemocnic, a to
zvlášť po pandemii by mohlo vy-
volat zcela nečekané a mnohdy ne-
vratné efekty. Akutní péči zdravot-
níci v nemocnicích zvládnou, ale tu
pravidelnou nikoliv. Je třeba, aby
se do péče o nové pacienty zapoji-
ly všechny segmenty, aby do regu-
lací vstoupily také zdravotní poji-
šťovny a ty pomohly uprchlíkům
najít jejich praktické lékaře a další
ambulantní specialisty, které je
nutné motivovat také finančně.

Na současnou situaci by mělo
pružně reagovat Ministerstvo zdra-
votnictví ČR, a to úpravami úhrad
za poskytovanou zdravotní péči
pro všechny segmenty. Je nezbytné
přehodnotit parametry úhradové
vyhlášky na letošní rok a vydat no-
vou kompenzační vyhlášku.
Finanční jistota je pro poskytovate-
le velmi důležitá. Stejně tak je dů-
ležité,  aby  byly  finančně stabilní
i zdravotní pojišťovny. Nechápe-
me, proč vláda a potažmo Poslan-
ecká sněmovna neřešila platby za
nové státní pojištěnce při schvalo-
vání státního rozpočtu, kdy už bylo
naprosto evidentní, že válka a noví
pojištěnci finanční toky v českém
zdravotnictví významně ovlivní.

Mimo řešení finanční situace je
také nutné, aby Ministerstvo zdra-
votnictví začalo adekvátně reago-
vat na nedostatek zdravotníků.
Znovu připomínám, že dlouhodobě

přetížení a frustrovaní zdravotníci
jsou nejužším hrdlem celého pro-
blému. Proto je třeba vytvořit pod-
mínky pro personální stabilizaci
zdravotníků. Diskutované změ-
kčování podmínek uznávání kvali-
fikací za krok správným směrem
nepovažujeme, je nutné podnik-
nout jiné kroky. Odbory dlouho-
době  navrhují  stabilizační  prvky
a vytvoření motivačního prostředí
prostřednictvím  úpravy  benefitů
a pracovních podmínek včetně
systémové podpory psychosociál-
ní péče pro zdravotníky. Výsluhy,
úpravy v důchodech, lázeňská a re-
habilitační péče, psychosociální
pomoc a úpravy v odměňování, už
legislativně zpracované, jsme s mi-
nimálními úspěchy nabízeli mnoha
předchozím ministrům zdravotnic-
tví. Stejně tak budeme postupovat i
nyní. Je na ministrovi a potažmo
celé vládě, zda budou dlouholeté
problémy  řešit. Zdraví  je zásadní
a stejně tak jsou zásadní pro posky-
tování zdravotní péče zdravotníci.
Bez lidí se péče poskytovat nedá.

Vyšlo v Medical Tribune 
č. 5/2022 a na www.tribune.cz

30. 3. 2022.
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* Místopředseda Lubomír
Francl se v Českých Budějovi-
cích zúčastnil jednání dozorčí
rady Nemocnice České Budějo-
vice, a. s.
23. března
* V sídle ZZS Praha proběhla
kontrola BOZP za účasti sva-
zové inspektorky BOZP Barbo-
ry Vančurové, regionální mana-
žerky Ivy Falberové a místo-
předsedy OS Lubomíra Francla.
* Místopředseda Lubomír
Francl se poté zúčastnil na
Ministerstvu zdravotnictví jed-
nání Komise pro posuzování
rozmístění přístrojových zdra-
votnických prostředků a kapacit
hrazených ze zdravotního pojiš-
tění.
* Odpoledne se konala on-line
porada vedení OS se zástupci
odborových organizací z Morav-
skoslezského kraje, vedly ji
předsedkyně OS Dagmar Žit-
níková a místopředsedkyně Jana
Hnyková.
24. března
* On-line poradu s předsedy od-
borových organizací nebo jejich
zástupci z Olomouckého kraje
vedli místopředsedkyně OS Jana
Hnyková a místopředseda Lubo-
mír Francl.
* Na MPSV se pod vedením
ministra Mariana Jurečky znovu
sešli aktéři ze sociálních služeb.
Jednání se opět s připomínkami
účastnila předsedkyně OS Dag-
mar Žitníková.  
28. března
* Poslední porada se členy zá-
kladních odborových organizací
proběhla on-line ve Zlínském
kraji, vedli ji místopředsedkyně
OS Jana Hnyková a místopřed-
seda Lubomír Francl.
29. března
* Dopoledne se uskutečnilo na
Krajském úřadě Plzeňského kra-
je jednání s novým hejtmanem
Rudolfem Špotákem a radními
pro sociální oblast a zdravotnic-
tví. Jednání se zúčastnila krajská
rada Plzeňského kraje, místo-
předsedkyně OS Jana Hnyková,
vedoucí právního a sociálního
oddělení  OS  Ivana   Břeňková
a regionální manažer Václav
Matoušek.
30. března 
* Jednání krajské rady Olo-
mouckého kraje se účastnila mí-

stalo se Výkonná rada v dubnu

V  pátek  18.  března 2022 se
v Praze v Divadle U Hasičů usku-
tečnilo představení pro odboro-
vé svazy ČMKOS. Na programu
byla komedie Zázračné cvičení.
Představení bylo připraveno ve
spolupráci s Hereckou asociací.
Akce měla kromě kulturního
zážitku pro členy ČMKOS i so-
lidární charakter – cílem byla
podpora kolegů z Herecké aso-
ciace v době, kdy většina herců
a dalších zaměstnanců v kultuře
měla za sebou nelehké období
vyvolané pandemií COVID-19. 

Představení se zúčastnila i sku-
pina členů našeho odborového
svazu,  i  když i tentokrát došlo
k tomu, že se nemohli zúčastnit
všichni ti, kteří o představení
měli zájem, ať už u důvodu, že
sami onemocněli, anebo proto,
že museli pracovat za kolegy,
kteří byli v pracovní neschop-
nosti. 

Všichni přítomní se po celou
dobu tohoto, nutno podotknout
velice vydařeného představení,
dobře bavili a zároveň přispěli
na dobrou věc.

Mgr. Lubomír FRANCL,
francl.lubomir@cmkos.cz

Foto autor

Odborové svazy návštěvou divadla podpořily kolegy
z Herecké asociace

Výkonná rada odborového svazu na svém jednání v úterý 12.
dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců
odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se
přípravou setkání s kolegy z výkonného výboru Slovenského od-
borového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. 

Pravidelné každoroční schůz-
ky byly teď na dva roky přeru-
šeny pandemií, na osvědčenou
tradici výměny zkušeností na-
váže setkání, které se uskuteční
ve dnech 26. a 27. května v Pra-
ze. Před společným jednáním se
ve čtvrtek 26. května bude konat
samostatné jednání výkonné ra-
dy.

Místopředsedkyně OS Jana
Hnyková seznámila s jednáním
zdravotnické tripartity, které se
uskutečnilo v pátek 8. dubna, po-
drobnější  informace  jsou   zde
v Bulletinu na stranách 7 a 8. 

Jana Hnyková informovala
také o Akčním plánu pro deinsti-
tucionalizaci sociálních služeb
pro období 2022–2024 a o dal-
ším aktuálním dění v sociálních
službách. 

Místopředseda OS Lubomír
Francl informoval o jednání
Rady ČMKOS, o mezinárodní
konferenci  na   téma   Migrace
a   migranti    se   zemí   střední
a východní Evropy, která se ko-
nala on-line ve dnech 31. března
a 1. dubna, a o semináři na téma
posílení   evropského   dialogu
a pracovněprávních  vztahů, kte-

rý se uskuteční ve dnech 26. až
27. dubna v Madridu.

Členové výkonné rady infor-
movali o prvních zkušenostech
souvisejících se zaměstnáním
zdravotníků z Ukrajiny, o kolek-
tivním vyjednávání a o aktuálně
řešených problémech v krajích,
které se nejčastěji týkají nedo-
statku zaměstnanců všech profe-
sí v nemocnicích i na zdravot-
nických záchranných službách.
Diskutovalo se také o problé-
mech spojených s transformací
hygienické služby či se změna-
mi v sociálních službách.

Výkonná rada podpořila
záměr ČMKOS uspořádat mí-
tink Konec levné práce, a to ten-
tokrát už v červnu.

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



Sekce pracovníků hygienické služby jednala 9.
března s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou
Svrčinovou o aktuální situaci a připravované re-
formě orgánů ochrany veřejného zdraví. Jednání
se konalo v budově Ministerstva zdravotnictví,
stranu odborů vedla řídící sekce MUDr. Gacka

Slavíková, za Ministerstva zdravotnictví se spolu s hlavní hygie-
ničkou zúčastnili ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MUDr.
Jan Marounek, MBA, vedoucí ekonomicko-správního oddělení
Ing. Pavla Marešová a Ing. Silvie Slavíková z odboru výživy.
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stopředsedkyně OS Jana Hny-
ková, probrali vývoj v proble-
matických  sociálních službách
v tomto kraji.
* Místopředseda OS Lubomír
Francl jednal s auditorem o au-
ditu hospodaření OS za rok
2021.
* Odpoledne se konalo on-line
setkání aktérů působících v soci-
álních službách a zástupců
MPSV k Mimořádnému dotač-
nímu řízení MPSV v roce 2022
pro registrované poskytovatele
sociálních služeb na zajištění
pomoci  a péče o občany Ukra-
jiny přicházející do ČR v dů-
sledku války s Ruskou federací.
Za odborový svaz se zúčastnila
místopředsedkyně  Jana Hny-
ková.
31. března
* Místopředseda OS Lubomír
Francl se zúčastnil mezinárodní
on-line konference na téma
Migrace a migranti ve střední
Evropě se zaměřením na pod-
mínky  zaměstnávání uprchlíků
z Ukrajiny.
1. dubna
* Druhým dnem pokračovala
mezinárodní on-line konference
na téma migrace, OS zastupoval
opět místopředseda Lubomír
Francl.
* Odpoledne jednala sekce ne-
mocnic, členové se připravovali
na jednání o reformě psychia-
trické péče, které se bude konat
21. dubna 2022.
7. dubna
* Na odborovém svazu jednala
sekce pracovníků hygienické
služby, zabývala se aktuálními
problémy v této oblasti.
* On-line konference Negativní
dopady psychické a fyzické zát-
ěže na zdravotnické pracovníky
se zúčastnila místopředsedkyně
OS Jana Hnyková.
8. dubna
* Na Ministerstvu zdravotnictví
jednal tripartitní pracovní tým
pro zdravotnictví. Za odborový
svaz se zúčastnili oba místo-
předsedové.
11. dubna 
V sídle ČMKOS se konalo 35.
zasedání Rady ČMKOS. Za od-
borový svaz se zúčastnil místo-
předseda Lubomír Francl.
12. dubna
* Jednala výkonná rada OS.

stalo se

Sekce pracovníků hygienické služby se připravovala na jednání
s ministrem Válkem

Výbor sekce pracovníků hygienické služby se dne 7. dubna se-
šel, aby připravil program jednání s ministrem zdravotnictví
Vlastimilem Válkem. Jednání vedla řídící sekce MUDr. Gacka
Slavíková, účastnil se celý výbor, pracovní skupina a k velké ra-
dosti také zástupce KHS Jihomoravského kraje a zástupkyně
nově založené odborové organizace KHS Libereckého kraje. 

Zájem   o    jednání  vyplývá
i z informací, které se šíří ve
všech krajských hygienických
stanicích,  zdravotních ústavech
a Státním zdravotním ústavu. Již
v loňském roce se začala připra-
vovat restrukturalizace a centra-
lizace orgánů ochrany veřejného
zdraví. Je spousta otázek: jaké
bude postavení krajských hygie-
nických stanic, zdravotních ústa-

vů a Státního zdravotního ústa-
vu? Budou udržena všechna slu-
žební a pracovní místa? Bude
dostatek financí? Bude kvalitní
hygienická služba? Proč se bude
centralizovat? Jak a kdy se bude
novelizovat zákon o ochraně ve-
řejného zdraví? 

Na to nejsou jednoznačné od-
povědi, a proto je třeba zorgani-
zovat jednání za účasti ministra

zdravotnictví a odpovědných za-
městnanců Ministerstva zdra-
votnictví se zástupci odborů
KHS, ZÚ a SZÚ. 

Návrhy termínů budou za-
slány ministrovi zdravotnictví
včetně návrhu programu a poža-
davku na účast odpovědných za-
městnanců ministerstva. Ministr
zdravotnictví bude na požada-
vek o jednání upozorněn také na
jednání tripartitního pracovního
týmu pro zdravotnictví dne 8.
dubna. 

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, 
vedoucí právního 

a sociálního oddělení OS, 
brenkova.ivana@cmkos.cz

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s hlavní 
hygieničkou Svrčinovou o aktuální situaci i připravované reformě

Výbor sekce se připravoval na
jednání již na své předcházející
schůzce dne 17. února. Členové
sekce si předali informace o při-
pravované centralizaci krajských
hygienických  stanic, výstupech
z porad ředitelů, stanoviscích
ministerstva,  také o chystané
budoucnosti zdravotních ústavů
a Státního zdravotního ústavu.
Stálé diskuse jsou k otázkám fi-
nančního a personálního zabez-
pečení chodu orgánů ochrany
veřejného zdraví. 

Informace, které získáváme
ohledně  reformy hygienické
služby, se stále mění, proto se
výbor  sekce  sešel  ještě jednou
v budově Ministerstva zdravot-
nictví přímo před jednáním, aby
si podklady a program aktualizo-
val.

Na programu byla otázka ak-
tuálního postavení sekce ochra-
ny a podpory veřejného zdraví
na  Ministerstvu   zdravotnictví

v době krizového řízení z důvo-
du války na Ukrajině, nutného
zajištění  podmínek  pro občany
z Ukrajiny a pokračující pande-
mie COVID-19. 

Ministerstvo zdravotnictví
předává a konzultuje požadavky
k zajištění podmínek pro občany
z Ukrajiny, kteří z důvodu války
přicházejí  do  České republiky,
s Ministerstvem vnitra. Minister-
stvo zdravotnictví, sekce ochra-
ny a podpory veřejného zdraví,
trvá na splnění podmínek očko-
vání dětí při vstupu do školek,
dětských skupin a škol. Orgány
hygieny spolupracují v souladu
se zákonem se všemi složkami
integrovaného záchranného sys-
tému, sledují a vyhodnocují epi-
demickou situaci. 

K finanční situaci nebyly sdě-
leny nové informace, prostředky
na provoz i platy byly v rozpočtu
pro rok 2022 kráceny s tím, že
nemá docházet k propouštění za-

městnanců. Jak tento protimluv
budou řešit ředitelé krajských
hygienických stanic, ukáže čas.

Otázka centralizace hygie-
nické služby je v řešení, odbory
požadují jednání za účasti mi-
nistra zdravotnictví Vlastimila
Válka a hlavní hygieničky Pavly
Svrčinové. V současné době je
řízení hygienické služby nasta-
veno podmínkami ve služebním
zákoně, o personální politice
rozhoduje na Ministerstvu zdra-
votnictví státní tajemník, o fi-
nancích náměstkyně pro ekono-
miku, odborné řízení má na sta-
rost hlavní hygienička. Toto
trojvedení bez jasného jednotné-
ho řízení a odpovědnosti vyvo-
lalo požadavek na změnu, a to
cestou ustanovení centrálního
řízení. Návrh již nyní vyvolává
protichůdné postoje, názory a ta-
ké obavy. 

Odborový svaz a jeho sekce
pracovníků hygienické služby se
s připravovaným systémem po-
stupně  seznamují  a  budou  ho
s příslušnými představiteli pro-
jednávat. Jde o zachování a roz-
voj  ochrany  a podpory veřej-
ného zdraví, nemůže  jít  pouze
o vynucení poslušnosti. 

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, 
vedoucí právního 

a sociálního oddělení OS,
brenkova.ivana@cmkos.cz
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Sekce nezdravotnických pracovníků dlouhodobě usiluje o spravedlivé odměňování

Vedení sekce nezdravotnických pracovníků léta usiluje o zvýše-
ní platů a mezd nezdravotníků. Opakovaně jednáme o zlepšení
postavení a odměňování nezdravotníků ve zdravotnických zaříze-
ních. V praxi je totiž běžné, že se v souvislosti se zdravotnickými
zařízeními zmiňují především zdravotnické profese a na to, že
zákulisí tvoří všichni zaměstnanci napříč poskytovatelem péče, se
často zapomíná. 

Přitom většina z nás ví, jak je
těžké získat kvalifikovaného
elektrikáře, instalatéra, zámeč-
níka, stravovací úsek se neobe-
jde bez odborného vzdělání ku-
chařů, nutričních pracovníků,
kteří musí mít přehled o dietách,
alergiích atd. V případě jejich
omylu může jít i o lidský život.
V prádelnách se pere kontamino-
vané a infekční prádlo, někdo ho
musí opravovat, třídit, dopravit
na jednotlivá oddělení. Je nutné
likvidovat všechny odpady.
Chod příslušných zařízení se ne-
obejde bez personálního, ekono-
mického, či IT úseku. V tomto
smyslu se nejedná o dělníky,
pracovníky THP … jako v jiných
odvětvích. Zaměstnanci zde pra-
cují s různými chemikáliemi či
přímo  s  infekčním  materiálem
a samozřejmě se musí pohybo-
vat v rámci celého zdravotnické-
ho zařízení.

Naší dlouhodobou snahou je,
aby byli nezdravotničtí pracov-
níci vnímáni jako součást týmu.
Všichni dohromady se zdravot-
níky tvoří skupinu pracovníků
ve zdravotnictví.

Problémy s odměňováním ne-
zdravotníků komplikuje také ne-
jednotnost systému odměňování,
kterou se odbory snaží dlouho-
době změnit. 

Úprava,  která platí pro ne-
mocnice obchodní společnosti –
mzda, je vždy o dlouhodobém vy-
jednávání zaměstnavatele a od-
borů. Výsledek navýšení mezd
nezdravotníků se odvíjí od toho,
jak se podaří sjednat mzdy při
kolektivním vyjednávání.

V příspěvkových organizacích
jsou nezdravotničtí pracovníci
odměňování dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., příloha č. 1. Při-
pomínáme, že zde nedošlo, přes
obrovský tlak odborů, k navýše-
ní  platových  tabulek již 2 roky
a paradoxně i zde záleželo na do-
hodě mezi odbory a zaměstnava-
telem. 

Víme, že někde byli zaměst-
navatelé uvědomělí, práce ne-
zdravotníků si váží a navýšení se

podařilo domluvit. Někde k to-
mu ovšem bohužel nedošlo.
Smluvní volnost v odměňování
zvláště ve zdravotnictví vní-
máme velmi kontraproduktivně.
Za  zásadní z hlediska personál-
ní  stabilizace považujeme jisto-
tu spravedlivého odměňování
pro zaměstnance. Je nutné, aby
se platy a mzdy navyšovaly na-
příč všemi skupinami zaměst-
nanců. Pracujeme se zdravotníky
ve společném kolektivu a jeden
bez druhého se neobejde, rozdíly
v odměňování přinášejí do pra-
covních kolektivů špatnou nála-
du.

Toto téma považujeme za
zásadní. Nic nepřichází samo.
To, co je logické pro nás, nemu-
sí být zřejmé pro lidi zvenčí.

Stále dokola připomínáme, že
nejen v lůžkových zařízeních
pracují týmy zaměstnanců, bez
kterých se tyto provozy neobe-
jdou, a jedná se o neméně důle-
žité skupiny zaměstnanců, jako
jsou zdravotníci.

Vraťme se ještě k odměňování
nezdravotníků podle platových
tabulek. Za nezdravotníky jsme
se dlouhodobě snažili o to, aby-
chom byli zařazeni do zdravot-
nických  tabulek, nebyla k tomu
a zřejmě ani nyní není, politická
vůle. Proto navrhujeme, aby by-
la pro vytvořena pro nezdravot-
nické  pracovníky  samostatná
tabulka,  která bude odrážet -
práce ve zdravotnictví. V té sou-
časné jsme totiž s herci, pracov-
níky muzeí, hudebníky, ..., kde
se rozhodně nemůže odrazit
práce  s  infekčním  materiálem,
s  pacienty  mnohdy těžce imo-
bilními a všemi zcela závislými
na celém kolektivu personálu
poskytovatele  zdravotní  a  so-
ciální péče... Práce ve zdravot-
nictví je týmová práce, jednotli-
vec, ač s velkým egem, nezmůže
nic.

Ale naše úsilí musí pokračo-
vat dál. 16. prosince 2021 se se-
šla sekce nezdravotnických pra-
covníků na jednání, kterého se
zúčastnili Jitka Červená, Petr

Veselý, Roman Carda, Libuše
Pavlíková, Ing. Petr Popule a ja-
ko   hosté   Anna   Kašpaříková
a František Kuneš. Za vedení od-
borového svazu se zúčastnila
předsedkyně Dagmar Žitníková. 

Na programu byla kontrola
úkolů z minulého jednání a vý-
sledky z kolektivních jednání.
Jednání zahájil Petr Veselý a vy-
zval přítomné, aby nás seznámi-
li s výsledky kolektivních vyjed-
nání a zda se již podařilo v za-
řízeních podepsat kolektivní
smlouvy na letošní rok. Vesměs
všude se vyskytl problém s od-
měňováním skupiny nezdravot-
níků. Zaměstnavatelé razili trend
rozlišného odměňování. Pokud
se podařilo vyjednat stejné pod-
mínky pro navýšení mezd pro
všechny zaměstnance, tak to by-
lo velkým úspěchem. V opač-
ném případě nezdravotníci nepa-
třili do vybraných skupin, kte-
rým by zaměstnavatel byl ocho-
ten přidat. 

Naším cílem je dosáhnout
spravedlivých podmínek pro
odměňování pracovníků ve zdra-
votnictví, což vyplynulo ze
vzájemné diskuse všech přítom-
ných. Bc. Dagmar Žitníková nás
informovala o činnosti OS, o vý-
sledcích   jednání    k     platům
a mzdám a ujistila nás, že odbo-
rový svaz má spravedlivé od-
měňování pro všechny zaměst-
nance jako jednu ze zásadních
priorit. Dalším výstupem z jed-
nání byl návrh na schůzku s před-
sedou Českomoravské konfede-
race odborových svazů Josefem
Středulou.

Toto jednání se uskutečnilo na
půdě ČMKOS 22. března 2022.
Spolu s předsedou Josefem.
Středulou se zúčastnily také mí-

stopředsedkyně ČMKOS Radka
Sokolová a předsedkyně OS
Dagmar Žitníková, za sekci ne-
zdravotnických pracovníků se
zúčastnili Petr Veselý, Roman
Carda, Libuše Pavlíková, Petr
Popule,    Anna     Kašpaříková
a František Kuneš. 

Přítomní   živě    diskutovali
o problémech, které je tíží v rám-
ci nejen mzdového odměňování.
V průběhu debaty došlo na jed-
notlivá zařízení a předseda
ČMKOS Josef Středula nabídl
pomoc při řešení problémů,
závěrem se rozhodl, že si najde
čas a navštíví některou z nemoc-
nic a seznámí se s provozem pro-
vozně-technického zázemí ně-
kterého zdravotnického zařízení.
Uvítali jsme tuto možnost a do-
mluvil se termín návštěvy.

Byly vybrány nemocnice v Ro-
kycanech a Písku. Návštěva se
uskuteční v pátek 13. května
2022. Chceme ukázat i zákulisí
nemocnic a přimět odpovědné
osoby k jednání o nezdravotnic-
kých profesích ve zdravotnic-
kých zařízeních. Tato akce bude
podpořena i příslušnou mediali-
zací. 

Na závěr bychom chtěli dodat,
že si velice vážíme toho, že ve-
dení odborového svazu dokázalo
vyjednat odměny za COVID-19
i pro nezdravotníky, a oceňuje-
me vstřícný přístup předsedy
ČMKOS Josefa Středuly, který
nás již dlouhodobě, spolu s ve-
dením  OSZSP  ČR,  podporuje
a snaží se prosadit spravedlivější
ohodnocení naší práce.

Libuše PAVLÍKOVÁ, 
garantka sekce, 

odbory@janskelazne.com
Petr VESELÝ, řídící sekce,

veselynemocnice@seznam.cz
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Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se ko-

nalo dne 8. dubna za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila
Válka. Termín jednání a program se domlouvaly přes měsíc, a to
kvůli  složité  situace  s  pandemií COVID-19, válce na Ukrajině
a požadavku členů pracovního týmu, aby se jednání účastnil
osobně ministr zdravotnictví. Na předchozím jednání, ze kterého
se ministr Válek musel na poslední chvíli z důvodu mimořádného
jednání vlády omluvit, byli sice zastoupeni náměstci ministra, ne-
měli však pověření ministra, aby se k projednávaným bodům
konkrétně vyjadřovali a podali stanoviska Ministerstva zdravot-
nictví. Pro příští jednání pracovního týmu ministr toto pověření
náměstkům udělil.

Ministr Vlastimil Válek v úvo-
du reagoval na předloženou in-
formaci k aktuální epidemické si-
tuaci COVID-19 a válce na
Ukrajině. Informaci předložila
hlavní hygienička ČR Pavla
Svrčinová. Počet nemocných se
snižuje, počet testovaných také,
ale v žádném případě nelze brát
situaci na lehkou váhu a je třeba
se připravit na podzimní vlnu
COVID-19. 

Ministr Válek informace dopl-
nil o nutnost zpracování metodi-
ky k očkování na evropské úrov-
ni. Metodika by měla být sjedno-
cením postupů a principů pro
přeočkování, aby bylo očkování
realizováno ve správné době.
Nutné je sledovat incidenci CO-
VID-19. Vakcín je dostatek, řeší
se, zda bude vyvinuta nová látka
pro očkování. Vakcinace chrání
po dobu cca 3-4 měsíců po očko-
vání, na podzim tohoto roku bude
doporučeno očkování pro vy-
brané skupiny, protože v červenci
a srpnu se očekává nárůst počtu
nemocných. Světová zdravotnic-
ká organizace (WHO) nevidí jako
dobrou cestu povinné očkování. 

Předseda Lékařského odbo-
rového klubu – Svazu českých lé-
kařů Martin Engel doplnil, že si-
tuace a stav pandemie není opti-
mistický. 

Předsedkyně odborového sva-
zu  Dagmar Žitníková se jednání
z důvodu nemoci nemohla zú-
častnit, zastoupila ji místopřed-
sedkyně Jana Hnyková. Poděko-
vala za data, která jsou k pande-
mii COVID-19 zpracována a před-
kládána Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR (ÚZIS
ČR). Ministerstvo zdravotnictví
denně aktualizuje souhrn prove-
dených testů na COVID-19.
Detaily včetně publikovaných
datových sad jsou k dispozici na
adrese https://onemocneni-aktu-
alne.mzcr.cz/covid-19

Ministr Vlastimil Válek infor-

moval o práci Ministerstva zdra-
votnictví a materiálu k zaměst-
návání zdravotnických pracov-
níků z Ukrajiny v České republi-
ce, zpracovaném dne 7. dubna.
Vláda Ukrajiny velmi stojí o to,
aby se migrující obyvatelé z Ukra-
jiny po válce vrátili zpět. Úzce se
nyní spolupracuje s Minister-
stvem školství na tvorbě on-line
programů  pro  výuku   studentů
a žáků z Ukrajiny v ČR. 

Řeší se, jak zajistit uznání
vzdělání lékařů z Ukrajiny a ne-
ohrozit  uznání  diplomů  lékařů
z České republiky v zahraničí.
Pokud by byla stanovena ne-
správná pravidla a chybný po-
stup, mohlo by dojít k ohrožení
pohledu na kvalitu vzdělávání
českých lékařů a uznávání jejich
diplomů. Dále se řeší, v jakém ja-
zyce by bylo možné hodnotit od-
borné schopnosti a komunikační
dovednosti s pacienty, zda by šlo
kombinovat anglický a český ja-
zyk. V materiálu ministerstva ze
dne 7. dubna je mimo jiné popsán
nejrychlejší postup, jak zaměst-
nat zahraničního pracovníka, jak
vyřídit povolení k výkonu od-
borné praxe trvající maximálně 3
měsíce. A také pokud by bylo ob-
dobí delší než 3 měsíce a kratší
než rok, jak podat žádost o vyko-
nání aprobační zkoušky a jak po-
dat  žádost o uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického pracov-
níka. Materiál bude členům pra-
covního týmu zaslán a předpo-
kládáme jeho zveřejnění na strán-
kách ministerstva. 

Odbory upozornily na nedosta-
tek školitelů pro přístup k apro-
bační zkoušce. Předpokládají, že
se obyvatelé Ukrajiny budou po
válce vracet, aby pomohli Ukra-
jině  k  návratu  do  kvalitního,
demokratického stavu. Podle
zkušeností odborníků v oblasti
migrace je však možné, že 60-70
%  utečenců setrvá mimo Ukra-
jinu. 

Před odchodem ministra Válka
na navazující jednání se podařilo
zvládnout několik kontrolních
bodů z minulého jednání pracov-
ního týmu.

Pracovní skupina
pro personální otázky

Ve zdravotnictví je stálý nedo-
statek personálu, před několika
lety se členové pracovního týmu
společně s předchozími ministry
dohodli na ustanovení Pracovní
skupiny pro personální otázky.
Pracovní skupina pro personální
otázky se v minulém období
scházela sporadicky, přesto se
podařilo diskutovat o možnos-
tech náboru a udržení zdravot-
nických pracovníků ve zdravot-
nictví. Příkladem lze uvést návrh
na předčasné důchody bez kráce-
ní jejich výše, poskytování
odměny, návrh na zajištění uby-
tování, rehabilitaci v lázních,
psychosomatickou pomoc v kri-
zových situacích a při hrozbě vy-
hoření. 

Je třeba aktualizovat členy
pracovní skupiny, zástupce za
stranu  zaměstnavatelů,  odborů
a především je nutné stanovit mi-
nisterského úředníka, náměstka,
který by skupinu aktivně se záj-
mem vedl a měl schopnost závě-
ry a doporučení skupiny prosazo-
vat. Ministr pověřil náměstkyni
pro  ekonomiku a zdravotní po-
jištění Helenu Rögnerovou, aby

mu předala návrh na vedoucího
skupiny.

Vouchery pro zdravotníky
a hygieniky

S restartem pracovní skupiny
souvisí další body, které byly
projednány. 

Tématem jednání byl požada-
vek, aby vybraným kategoriím
pracovníků hygienické služby
byly přiznány vouchery na reha-
bilitace v lázních tak jako zdra-
votnickým pracovníkům a sou-
časně aby se zdravotnickým pra-
covníkům nemocnic umožnilo
dočerpání voucherů z dotačního
programu Ministerstva zdravot-
nictví roku 2021. 

Odbory požádaly, aby se do
státního rozpočtu pro rok 2022
dodatečně, pokud se bude státní
rozpočet upravovat, zahrnula ne-
vyčerpaná částka příspěvku na
lázeňskou léčebnou a rehabilitač-
ní péči pro pracovníky, kteří pra-
covali v nemocnicích, kde se
ošetřovali covidoví pacienti.
Velké množství zaměstnanců ne-
mělo příležitost vouchery uplat-
nit v roce 2021. 

Ministr Válek sdělil, že ne-
předpokládá úpravu a schválení
změny státního rozpočtu. Nutné
finanční  prostředky  související
s válkou na Ukrajině se budou ře-
šit jiným způsobem, který bude
projednán na tripartitě. 

Pracovní tým se shodl, že
otázka voucherů, posílení pre-
ventivních opatření pro zaměst-
nance ve zdravotnictví a hygie-
nické službě se bude řešit na jed-
nání pracovní skupiny pro stabi-
lizaci zaměstnanců a bude se po-
žadovat řešení v roce 2023. 

Reformy psychiatrie
a hygienické služby

Vedoucí pracovního týmu Ing.
Ivana Břeňková poděkovala za
organizaci jednání k reformě

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
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psychiatrické péče, které se
uskuteční v budově Ministerstva
zdravotnictví 21. dubna 2022.
Program je připraven ve spolu-
práci s Ministerstvem zdravot-
nictví, dále jsou přizváni zástup-
ci Ministerstva práce a sociálních
věcí a zdravotnické záchranné
služby. Podle časových možností
se účastní ministr zdravotnictví. 

Odbory upozornily na dohodu
ministra zdravotnictví a před-
sedkyně  OS  Dagmar Žitníkové
o jednání k reformě hygienické
služby. Požadavek na stanovení
termínu, návrh programu a účast
zástupců Ministerstva zdravot-
nictví předá ministrovi Válkovi
vedoucí pracovního týmu Ivana
Břeňková. 

Předčasné důchody
záchranářů

Odbory informovaly o pří-
pravě novely zákona, kterým se
bude upravovat možnost před-
časných důchodů záchranářů.
Zákon č. 155/1995, o důchodo-
vém  pojištění,  sice  tuto  mož-
nost záchranářům dává, ale způ-
sobem, který je nerealizovatelný
ze strany ČSSZ. Nikdo nemůže
splnit  stanovené  podmínky,
splnit podmínku pro předčasný
důchod a důchodový věk prostě
nejde. 

Problémem se bude zabývat
seminář  konaný  dne 18. května
v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu. Ke schválení návrhu, kte-
rý připravuje MPSV, je nutné po-
zitivní vyjádření Ministerstva
zdravotnictví. 

Odbory již předchozí vládu
požádaly, aby se během předsed-
nictví ČR v EU konalo mezi-
národní setkání k otázce perso-
nální stabilizace zaměstnanců ve
zdravotnictví. Mezinárodní set-
kání nebude českou stranou or-
ganizováno. 

Odbory požádaly, aby jejich
zástupci byli  přizváni  k  účasti
v mezinárodních projektech
týkajících se personálu.  
Legislativní plán Ministerstva

zdravotnictví
Náměstkem ministra pro legis-

lativu Radkem Policarem byla
podána  informace  k  materiálu
o legislativním plánu prací Mi-
nisterstva zdravotnictví pro rok
2022. Legislativní činnost je
ovlivněna stálou epidemií CO-
VID-19  a   přílivem   uprchlíků

z Ukrajiny, ministerstvo se pře-
devším podílí na úpravě zdravot-
ního pojištění. 

Bude  předložen návrh na
úpravu  zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, kte-
rým se bude implementovat
směrnice o pitné vodě. Ze strany
hlavní hygieničky Pavly Svrči-
nové bylo potvrzeno, že se touto
novelou nebude řešit diskutova-
ná centralizace hygienické služ-
by.  

Ministerstvo  má v plánu no-
velu zákona o zdravotních služ-
bách  č. 372/2011 Sb.,  a zákona
o  pojistném  na veřejné zdravot-
ní pojištění č. 592/1992 Sb. Mi-
nisterstvo předloží návrhy vybra-
ných vyhlášek, například o poža-
davcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a vyhlášky na minimální
personální zabezpečení zdravot-
ních služeb. 

Zásadní diskuse byla k návrhu
novely  zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, kterým se má upravit
valorizace platby za státní pojiš-
těnce. 

Odbory nesouhlasí s úpravou,
která krátí platbu od 1. července
2022, a požadují opětovné na-
výšení. Odbory podporují pravi-
delnou valorizaci a navrhují, aby
byla  valorizována podle inflace
a výše průměrné mzdy. 

Kompenzační vyhlášky
a kompenzační zákon

Novela kompenzační vyhlášky
pro rok 2021 byla Ministerstvem
zdravotnictví zpracována tak,
aby v potřebných segmentech
zdravotních služeb kompenzova-
la propad produkce z důvodu
COVID-19 v podzimní době.
Kompenzace bude uplatněna pro
segment  následné péče, dopra-
vu,  částečně lázeňství a bude
částečně zohledněn dopad na lůž-
kovou péči, standardní lůžka.
Novela kompenzační vyhlášky
pro rok 2021 byla schválena po-
radou  ministra  a  je připravena
k vydání. Poté budeme znát
přesné dopady a pomoc dotče-
ným segmentům. 

Odbory k návrhu předložily
připomínky, ale k vypořádání ne-
došlo.

V případě, že bude potřeba
upravit ukazatele a finance sta-
novené úhradovou vyhláškou pro
rok 2022, bude se nejdřív muset
schválit kompenzační zákon pro

rok  2022  a následně kompen-
zační vyhláška. 

Ministerstvo v současné době
potřebu kompenzačního zákona
a dopad epidemie COVID-19
analyzuje. K  potřebě kompen-
začního zákona se vrátí po vy-
hodnocení 1. čtvrtletí roku 2022
a požádalo zaměstnavatele o in-
formace,  jak  to  v nemocnicích
s úhradami za poskytovanou péči
vypadá. 

Zaměstnavatelé upozornili, že
vydání kompenzací pro rok 2022
bude třeba.

Odbory vydání zákona a vy-
hlášky v roce 2022 požadují. 
Ekonomická situace veřejného

zdravotního pojištění
Předložená informace Mini-

sterstva zdravotnictví o ekono-
mické situaci systému veřejného
zdravotního pojištění v roce
2022 vycházela ze schválení
zákona o zmrazení platby za stát-
ní pojištěnce pro rok 2022 s do-
padem cca -14 mld. Kč pro sys-
tém veřejného zdravotního pojiš-
tění. Ministerstvo může pouze
předpokládat dopady války na
Ukrajině, dopady pandemie CO-
VID-19, nárůstu energií. 

● Výdaje veřejného zdravot-
ního pojištění jsou očekávány ve
výši 440,7 mld. Kč. V rámci to-
hoto předpokladu je kalkulováno
s výdaji na COVID-19 ve výši
cca  11 mld.  Kč,  což  odpovídá
i aktuální predikci těchto výdajů.

● Příjmy zdravotních pojišťo-
ven v roce 2022 se očekávají ve
výši 423,9 mld. Kč, významná
část propadu příjmů je z důvodu
zmrazení platby za státní pojiš-
těnce.

● Deficit hospodaření pojišťo-
ven v roce 2022 bude financován
ze zůstatků zdravotních pojišťo-
ven, které na začátku roku 2022
činily 51,8 mld. Kč, tedy ke kon-
ci roku budou celkové zůstatky

očekávány ve výši 35 miliard Kč. 
● Žádná zdravotní pojišťovna

nebude mít podle informace mi-
nisterstva   vyčerpané   zůstatky
a  nedojde tak ke zpožďování
plateb poskytovatelům. 

● Péče o utečence z Ukrajiny
bude hrazena formou péče o stát-
ní pojištěnce, péče o velmi těžce
nemocné z Ukrajiny se bude řešit
i na úrovni EU. 

Členové pracovního týmu za
odbory i zaměstnavatele vzali in-
formaci na vědomí, sdělili, že je
v současné době příliš mnoho ne-
známých, které hospodaření
zdravotních pojišťoven ovlivní.
Jednání o úhradách zdravotní

péče v roce 2023
Bod o stavu jednání o úhra-

dách zdravotní péče v roce 2023
byl projednán bez připomínek,
protože materiál obsahoval har-
monogram s termíny pro jednání
dohodovacího řízení o úhradách
zdravotní péče v roce 2023.
Aktuálně probíhá sběr dat pro
analytickou komisi a vyhodnoce-
ní podílů pro hlasování v jednot-
livých segmentech. 

Jednání o úhradách začalo 6.
dubna a končí 19. května 2022.
Dle jeho účastníků je pro jednání
zejména nutné mít co nejdříve
informace o výši platby za státní
pojištěnce pro rok 2023.

Odbory požadují, aby byl do
úhrad zahrnut požadavek na
zvýšení platů a mezd zaměstnan-
ců ve zdravotnictví ve výši infla-
ce. 

Další jednání se předpokládá
koncem května.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, 
vedoucí právního 

a sociálního oddělení OS 
a vedoucí tripartitního 

pracovního týmu, 
brenkova.ivana@cmkos.cz

Foto autorka, Lubomír Francl 
a David Kadečka (Úřad vlády)



43. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzové-
ho stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti rea-
govat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České re-
publiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
44. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového
opatření

45. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
46. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vy-
hlášeného pod č. 44/2022 Sb.
47. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby zá-
kladní  náhrady  za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování ce-
stovních náhrad
49. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
64. Sdělení  Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé
roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých

karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České re-
publiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
65. Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
66. Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního za-
bezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vy-
volaným invazí vojsk Ruské federace
67. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným kon-
fliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
70. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
73. Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
75. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního mi-
nima
76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
77. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v sou-
vislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

JUDr. Hana LISÁ, advokátka, lisa.advokat@seznam.cz
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Plzeňská krajská rada jednala s novým hejtmanem Špotákem a jeho kolegy
Krajská rada Plzeňského kraje na svém únorovém zasedání na-

vrhla setkání s novým vedením kraje. Změna kraje nastala na
jednání 14. února 2022, kdy došlo k odvolání minulé Rady kraje
a zvolení Rady nové. Novým hejtmanem se stal po zvolení Rudolf
Špoták (Česká pirátská strana). 

Setkání, jehož se zúčastnili čle-
nové krajské rady, místopředsed-
kyně OS Jana Hnyková, vedoucí
právního a sociálního oddělení OS
Ivana Břeňková a regionálního
manažer Václav Matoušek, se
uskutečnilo v úterý 29. března
2022 na Krajském úřadě v zaseda-
cí místnosti zastupitelstva. Jednání
se za Plzeňský kraj zúčastnil hejt-
man Rudolf Špoták, neuvolněný
náměstek pro sociální oblast
Martin Záhoř (ANO 2011), neu-
volněný náměstek pro zdravotnic-
tví Pavel Hais (Česká pirátská
strana) a další zaměstnanci, jejichž
práce se vztahuje k těmto rezor-
tům.

Krajská rada v předstihu připra-
vila seznam otázek z oblasti zdra-
votnictví a sociálních služeb a za-
slala je na krajský úřad, aby hejt-
man a oba náměstci byli na otázky
připraveni. V oblasti zdravotnictví
otázky směřovaly k lůžkovým
zdravotnickým  zařízením  v kraji
a jejich dofinancování z kraje.
Finanční dotace pro lůžková zdra-
votnická zařízení zůstala ve stejné
výši, jak byla schválena. Další
otázka směřovala k fungování su-
šické  nemocnice  a zajištění péče
v regionu. 

Z odpovědí jsme se dozvěděli,
že zástupci kraje mají zájem na za-
chování nemocnice v Sušici. Za
kraj se do této nemocnice zašle 10
milionů korun na posílení hospo-

daření. Nemocnice v Sušici je ma-
jetkem města, a to musí rozhod-
nout o dalším směřování nemocni-
ce. 

Za odbory jsme požádali, aby
při jednáních bylo zohledněno na-
výšení mezd zaměstnancům v této
nemocnici o 6 %. 

Krajské radě byl předán aktuál-
ní seznam složení představenstev
a dozorčích rad v jednotlivých ne-
mocnicích. K tomu jim byly pře-
dány výsledky hospodaření skupi-
ny Nemocnice Plzeňského kraje.
Člen představenstva působící ve
všech  nemocnicích  Jaroslav  Ší-
ma upřesnil organizační strukturu
a pozici ředitele v jednotlivých ne-
mocnicích. 

Zástupci krajské rady požádali
o účast na jednáních ve zdravot-
ním a sociálním výboru. Dohodli
jsme se hejtmanem, že zašleme
oficiální žádost oběma předsedům
výborů. 

Dlouze jsme diskutovali o re-
formě psychiatrické péče a jejích
dopadech do oblasti sociálních
služeb. K tomu se sejde krajská ra-
da s náměstkem pro sociální oblast
Martinem Záhořem. 

Krajská rada se dohodla s hejt-
manem a oběma radními na spo-
lečných setkáních minimálně kaž-
dé pololetí, kde projednají problé-
my v oblasti lůžkové péče a soci-
álních služeb. Pokud se vyskytne
problém, který bude nutno okam-

žitě  řešit,  požádá   krajská   rada
o setkání ihned. Z jednání všichni
odcházeli s vědomím, že spolu-
práce byla navázána a že se v ní
bude pokračovat. A to byl náš cíl.

Děkuji za spolupráci krajské ra-
dě Plzeňského kraje ve složení
Helena Kurcová, Miroslava
Jordánová, Soňa Vytisková, Milan

Synek, Petr Veselý, František
Kuneš a Richard Zach, že dokáží
společně za svoje členy bojovat.
Spolupráce a komunikace je pro-
spěšná pro všechny členy a toho si
moc vážím.

Mgr. Jana HNYKOVÁ, 
hnykova.jana@cmkos.cz

Foto Helena Kurcová

Přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů
v období od 25. 2. do 8. 4. 2022

(výběr)

§
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EPSU podpořila stávkovou pohotovost odborového svazu

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU)
podpořila stávkovou pohotovost Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR vyhlášenou 8. února 2022. Generální tajemník
EPSU Jan Willem Goudriaan se obrátil dopisem na premiéra
vlády Petra Fialu. Dopis generálního tajemníka EPSU i odpověď
premiéra Petra Fialy přinášíme níže – pro informaci a posouzení.

Stávkovou pohotovost vy-
hlásila v úterý 8. února výkonná
rada Odborového svazu zdravot-
nictví a sociální péče ČR, která
je nejvyšším orgánem OS mezi
sjezdy, na základě vyhodnocení
aktuální situace ve zdravotnictví,
v sociálních službách a dalších
veřejných službách. Vyhlášení
stávkové pohotovosti předcháze-
ly podrobné informace členů ve-
dení odborového svazu o jed-

náních, které byla vedena s jed-
notlivými členy vlády i na tripar-
titní úrovni. Tématem těchto jed-
nání bylo pro odbory nepřija-
telné zmrazení platů části zaměst-
nanců veřejných služeb a ve-
řejné správy, záměr vlády snižo-
vat počty zaměstnanců hygie-
nické služby a snižovat výdaje
na její provoz a informace médií
o uvažovaném snížení plateb
státu za státní pojištěnce.

Dopis generálního tajemníka EPSU
Jana Willema Goudriaana 

Brusel, 22. února 2022
Vážený pane premiére, 

obracím se na Vás jménem EPSU, Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb, která zastupuje více než 7 miliónů pracov-
níků v 50 zemích a je uznaná Evropskou komisí jako zástupce evrop-
ských odborových svazů v Evropském sektoru výborů sociálního di-
alogu pro nemocnice a sociální služby, ústřední vládní správy a míst-
ní a regionální samosprávu. 

Vyjadřujeme podporu odborovým svazům v České republice a sdí-
líme jejich obavy z rozpočtových plánů Vaší vlády na letošní rok.
Jsme  velice znepokojeni navrhovanými škrty ve veřejných výdajích
a možným  dopadem, který  to bude mít na pracovní místa, zejména
v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, kde je velké pracovní za-
tížení a nedostatek personálu zde ovlivňuje kvalitu a kvantitu péče. 

Také podporujeme odborové svazy v nesouhlasu s Vaším rozhod-
nutím zmrazit mzdy. Je to nepřijatelné, protože se tím problém nedo-
statečného počtu zaměstnanců ještě zhorší. Nábor a udržení schop-
ných a kvalifikovaných zaměstnanců jsou pro veřejné služby životně
důležité. Zmrazení platů ve skutečnosti znamená snížení mezd, proto-
že kupní síla se při současném nárůstu inflace prudce sníží. 

Prostě není správné, aby pracovníci, kteří obětovali mnoho během
pandemie,  nyní  museli  čelit vyhlídce, že se propadnou do chudoby
a budou dokonce žádat o sociální dávky, aby si přilepšili ke svým níz-
kým mzdám. Tito pracovníci potřebují za své schopnosti a nasazení
odpovídající uznání v podobě důstojné mzdy a pracovních podmínek. 

Důrazně také tvrdíme, že využití soukromého sektoru by mohlo být
chybou a komercializace nebo privatizace zdravotnictví, sociální péče
a dalších veřejných služeb nepřispěje ke zlepšení kvality služeb nebo
kvality zaměstnanosti. Bude to znamenat nadměrnou zátěž pro pra-
covníky a rodiny, protože budou muset platit vyšší ceny. To ohrozí
přístup k právu na zdravotní péči. Nedávný skandál ve Francii s fir-
mou Orpea (v České republice SeneCura a Anavita) ukazuje škodlivý
účinek komercionalizace péče. 

Důrazně Vás žádáme, abyste se jasně zavázali k jednání s odboro-
vými svazy veřejných služeb a zdrželi se jednostranných rozhodnutí
o těchto zásadních otázkách.

Nástroj Evropské komise pro obnovu a odolnost bude poskytovat
českému hospodářství významnou podporu a Komise jasně zdůrazňu-
je, že je třeba, aby vlády spolupracovaly se sociálními partnery na
národních plánech reforem a odolnosti. Hrozí, že jakákoli opatření
přijatá ke zlepšení odolnosti veřejných služeb, a zejména zdravotních

a sociálních služeb, budou bohužel zmařena, pokud Vaše vláda upře
odborům  ve  veřejných  službách právo na sociální dialog o mzdách
a pracovních podmínkách.

Jan Willem Goudriaan
Generální tajemník EPSU

Odpověď premiéra Petra Fialy 
Praha, 24. března 2022

Vážený pane Goudriaane,
rád bych Vám poděkoval za Váš dopis a Váš zájem o rozpočtovou

situaci České republiky. Dovolte mi, abych blíže rozvedl některé kro-
ky, které naše vláda podnikla v oblasti rozpočtových úspor pro rok
2022.

Jsme hluboce přesvědčeni, že současné výdaje nelze hradit na úkor
budoucích generací. Vzhledem k tomu, že nová vláda byla jmenována
velmi krátce před Vánocemi, měli jsme na úpravu státního rozpočtu
pro rok 2022 poměrně málo času. Zároveň jsme museli zohlednit
nové faktory vycházející z rostoucích cen energií. Součástí stimulač-
ního balíčku pro rok 2021 a 2022 bylo i razantní snížení zdanění práce
zvyšující  čistý příjem všech zaměstnanců a zároveň jsme přistoupili
k dočasnému zmrazení části platů ve veřejné správě. U některých pro-
fesí, jako jsou bezpečnostní složky, vojáci, pracovníci v sociální péči
a zdravotní sestry, však vláda schválila plošné zvýšení platů pro rok
2022. Především zdravotnické profese mají nejvyšší nárůsty platů ze
všech zaměstnanců ve veřejném sektoru, nemluvě o procentuálním
navýšení, které odráží náročnost profese. Dovolte mi také zdůraznit,
že pracovníci v sociálních službách a zdravotnictví, které jste zmínil,
byli za svou obětavost během koronavirové epidemie několikrát řádně
odměněni. Také bych rád upozornil na skutečnost, že v České repub-
lice si pracovníci ve zdravotnictví, placení na základě nařízení vlády,
vydělají podstatně více než ti, kteří jsou placeni soukromým sekto-
rem.

Obecně opravdu chápu Vaše obavy, ale jsme v situaci, kdy se v po-
sledních dvou letech zvýšil schodek veřejných financí a veřejný dluh.
Ne vždy dobře cílená a úsporná opatření předchozí vlády zvýšila stát-
ní dluh o 50 % v letech 2020 a 2021, což v absolutních číslech činí
826 miliard korun. Dynamika vývoje dluhu, určená parametry defici-
tu státního dluhu, by si při absenci úsporných opatření mohla vyžádat
ještě větší škrty nebo zvyšování daňové zátěže. To by se zcela jistě ne-
gativně odrazilo v nižší životní úrovni všech. Věřím, že takový scénář
by byl v konečném důsledku pro celou českou společnost dražší než
naše aktuální opatření. 

Míra inflace způsobená invazí Ruské federace na Ukrajině a reak-
ce světových trhů nemohla být předvídána. Bohužel, růst spotřebitel-
ských cen se dotkne všech pracovníků v České republice, ne jen za-
městnanců veřejného sektoru. Tempo, jakým bude v letošním roce
klesat reálná úroveň jejich výdělků, se bude v jednotlivých sektorech
značně lišit. Žijeme v extrémně složité době, ale není třeba se obávat
dramatického poklesu životní úrovně. Další opatření, která vláda při-
jala, je zvýšení příspěvku na bydlení pro letošní rok pro ty, kteří mají
značné  problémy s placením vyšších cen za energie, přičemž počítá
s tím, že okruh osob, které tuto pomoc obdrží, dále poroste v důsled-
ku nedávných událostí. 

Vždy jsem respektoval každé povolání, které je vykonáváno po-
ctivě a zodpovědně, a to platí i pro státní zaměstnance. Při sestavování
státního rozpočtu na rok 2023 a na další roky se budeme zabývat vše-
mi aspekty, týkajícími se odměňování zaměstnanců veřejného sekto-
ru tak, aby odrážely ekonomické podmínky a možnosti udržitelnosti
veřejných financí.

S pozdravem
Petr Fiala
Předseda vlády České republiky
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Odboráři se shodli: při zaměstnávání migrantů nesmí docházet k diskriminaci 
Ve dnech 31. března a 1. dubna 2022 se uskutečnila mezinárodní

konference na téma Migrace a migranti v zemích střední a východ-
ní Evropy. Jednalo se o závěrečnou konferenci mezinárodního pro-
jektu Bargaining for working conditions and social rights of mi-
grant  workers  in Central East European countries (Vyjednávání
o pracovních podmínkách a sociálních právech migrujících pra-
covníků v zemích střední a východní Evropy) - BARMIG. 

Konference, která se konala
formou on-line, se zúčastnili zá-
stupci vysokých škol, výzkum-
ných ústavů práce, pracovních
agentur, zaměstnavatelů a odbo-
rů z České republiky, Slovenska,
Polska, Maďarska, Srbska, Chor-
vatska, Estonska a také zástupci
Evropského odborového institu-
tu (ETUI). 

Konference byla rozdělena do
několika částí. 

Úvodní blok byl věnován pro-
blematice  migrace  a  migrantů
v zemích střední Evropy. Vy-
stoupili  zástupci  různých zemí
z různých institucí, jako je va-
ršavská univerzita, Středoev-
ropský výzkumný institut práce,
centra pro sociální a ekonomic-
ký výzkum a také zástupce
ETUI. 

Hovořilo se o nedostatku pra-
covních sil a možnostech, jak za-
městnávat migranty, v součas-
nosti samozřejmě se zaměřením
na uprchlíky z Ukrajiny. Byly
zveřejněny výsledky výzkumu,
podle kterého je Česká republika
na 5. místě co do atraktivity pro
ukrajinské migranty. Na prvním
místě je Německo, na druhém
Polsko. V Polsku není velký pro-
blém s jazykovou bariérou, takže
je jejich zaměstnávání jednoduš-
ší. Vláda pro ně vytvořila pod-
mínky, že uprchlíci, kteří přišli
do Polska po 24. únoru 2022,
mohou pracovat po dobu 12 mě-
síců bez omezení. Zajímavé bylo
i sdělení, že polští zaměstnanci
si, pokud jsou porušována jejich

práva v pracovněprávních vzta-
zích, chodí v mnoha případech
stěžovat faráři, a ne odborům. 

Zástupce  z  univerzity v Bě-
lehradě   přítomné    informoval
o tom, že v jejich zemi není tak
velký problém s imigrací, ale
spíše s emigrací, kdy jejich
občané odcházejí pracovat do
zahraničí. Ve srovnání „starých“
a „nových“ zemí EU zazněla in-
formace, že počet ekonomických
migrantů ve „starých“ zemích
EU klesá a stoupá právě v člen-
ských zemích EU, které byly
dříve součástí tzv. východního
bloku. Například v Polsku oče-
kávají, že jen z Ukrajiny bude
migrantů do roku 2023 cca 2,2-
2,3 milionu. 

Hovořilo se i o problému spo-
jeném  s tím, že většina uprchlí-
ků z  Ukrajiny  jsou ženy,  takže
i když je mnoho volných pracov-
ních míst, tak ta jsou především
pro muže a v mnoha případech
nejsou pro ženy vhodná.

Další bloky konference byly
zaměřeny na různá odvětví –
zdravotnictví, kovoprůmysl, sta-
vebnictví, služby a cestovní
ruch. Všechny tyto bloky měly
formu panelové diskuse.

V bloku věnovaném zdravot-
nictví diskutovali zástupci z Pol-
ska z Univerzity Marie Curie
Sklodowské, pracovní agentury
a společnosti MedIntegrum, kte-
rá se specializuje na poskytování
služeb v oblasti náboru a kom-
plexních služeb zaměstnanosti
pro zdravotnické pracovníky ze

zemí  mimo   Evropskou   unii,
a  České republiky, kterou jsem
v tomto bloku zastupoval já.

Na programu byla dvě témata.
První téma bylo zaměřené na
otázku nedostatku pracovních sil
ve zdravotnictví na jedné straně
a  problému  uznávání  vzdělání
a odborných zkušeností ze třetí
země na straně druhé. V Polsku
mají v plánu přijímat zdravotní
sestry na pozici asistentů bez
ověřování jazykových znalostí. 

Já jsem ve svém vystoupení
zopakoval stanovisko, že nedo-
statek pracovních sil by se v Čes-
ké republice určitě částečně vy-
řešil možností zaměstnávat zdra-
votnické pracovníky z Ukrajiny.
Ale na druhé straně vidíme velký
problém, kdyby se pro tyto pra-
covníky změnily podmínky pro
uznávání kvalifikace ve srovnání
s občany z jiných zemí mimo
Evropskou unii. Podle našeho
názoru je stejně důležité ověření
odborných znalostí a praktic-
kých dovedností jako ověření
znalostí českého jazyka. Ústní
zkouška, která se koná před zku-
šební  komisí  Ministerstva
zdravotnictví, je tedy nejen ově-
ření odborných znalosti, ale také
schopnosti vyjadřovat se v čes-
kém jazyce. Nedostatky v komu-
nikaci v českém jazyce by moh-
ly vést i k poškození zdraví paci-
entů. 

Druhé téma se týkalo proble-
matiky současného stavu v sou-
vislosti s prací migrantů ve zdra-
votnictví od začátku války na
Ukrajině a očekávaného vývoje
v tomto odvětví a úlohy sociál-
ních partnerů při řešení zjiště-
ných problémů. Zde ze strany
zaměstnavatelů  zazněla  snaha
o co nejjednodušší zaměstnávání
migrantů, aby si doplnili co nej-
dříve stavy zaměstnanců. Za-
zněly i informace o problémech
souvisejících s prekérními for-
mami práce.

V Polsku podle diskutujících
není prekérní práce tak velkým
problémem, protože pokud je po
migrantech z Ukrajiny požado-
vána  nelegální  práce, mohou
ihned změnit zaměstnavatele.
Pandemie  přispěla  k  tomu,  že
i migranti požadují řádnou pra-
covní smlouvu. 

Za náš odborový svaz jsem
přítomné seznámil se stanovis-
kem, že odbory v žádném přípa-

dě nebrání zaměstnávání mi-
grantů, naopak, snaží se o to, aby
zahraniční pracovníci měli
stejné pracovní podmínky a stej-
nou odměnu za práci jako do-
mácí zaměstnanci. Jedním z ná-
strojů, jak zamezit diskriminaci
při zaměstnávání migrantů, který
odbory dlouhodobě požadují, je
to, aby jako nástroj předcházení
nebezpečným jevům na trhu
práce byla pracovněprávní legis-
lativa přeložena do jazyka těch,
kteří v ČR pracují. Omezí se tak
zkreslení toho, na co má zaměst-
nanec právo a jaké jsou jeho po-
vinnosti. Pro odbory není akcep-
tovatelný žádný diskriminační
přístup vůči komukoli na trhu
práce a žádají přísné sankce pro-
ti těm, kteří tak konají.

Další bloky věnované výrobní
sféře, stavebnictví, cestovnímu
ruchu a službám byly rovněž za-
měřeny na možnosti zaměst-
návání  migrantů,  na podmínky
a problémy s tím spojené. Za-
zněla pro mě překvapivá infor-
mace, že v oblasti obchodu a slu-
žeb pracují v Maďarsku i zaměst-
nanci, kteří neumí maďarsky.
Jsou označeni visačkou, na které
je tato informace uvedena.

Jeden blok byl také věnován
tzv. platformové práci. Diskuto-
valo se o formách zaměstnávání
u poskytovatelů služeb jako jsou
například Uber, Bolt, Wolt.
Zaměstnanci u těchto firem jsou
většinou zaměstnáni na vedlejší
pracovní poměr, ať už jde o DPP
nebo DPČ. Na pracovním trhu
tvoří  tito zaměstnavatelé cca 4
%  pracovních míst. I vzhledem
k tomu, že pro mnohé zaměst-
nance to není hlavním příjmem,
jsou zde nízké mzdy, nejsou od-
váděny platby na zdravotní a so-
ciální pojištění, nejsou stanove-
na pravidla pro tuto formu práce,
což  je  v neposlední řadě způ-
sobeno i tím, že zde nepůsobí
odbory.  Do  budoucna   jedním
z hlavních úkolů i na evropské
úrovni bude stanovení jasných
podmínek a regulace této formy
zaměstnávání.

Na závěr chci říci, že jsem ve-
lice uvítal možnost se této konfe-
rence zúčastnit a doufám, že po-
znatky a informace budu moci
využít ve své další činnosti.

Mgr. Lubomír FRANCL,
francl.lubomir@cmkos.cz

Foto autor
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Zvýšení částek životního minima a existenčního minima
V reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou

inflací a růstem cen energií bylo dne 31. 3. 2022 ve Sbírce zákonů
zveřejněno nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek život-
ního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo
účinnosti dnem 1. 4. 2022. Připomínáme, že dosud byly částky ži-
votního minima a existenčního minima zvýšeny pouze 2x – k da-
tu 1. 1. 2012 a k datu 1. 4. 2020. 

Životní minimum a existenční
minimum  je  upraveno  záko-
nem č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu. Životní
minimum představuje minimál-
ní společensky uznanou hranici
peněžních příjmů k zajištění
výživy a ostatních základních
osobních potřeb. Existenční mi-
nimum je minimální hranicí
peněžních příjmů, která se pova-
žuje za nezbytnou k zajištění
výživy a ostatních základních
osobních potřeb na úrovni umož-
ňující přežití. Existenční mini-
mu nelze použít u nezaopatřené-
ho dítěte, u poživatele starob-
ního důchodu, u osoby invalidní
ve III. stupni a u osoby starší 68
let. 

Životní minimum a existenční
minimum se od 1. 4. 2022 zvy-
šuje o 10 %. Částka životního
minima  jednotlivce  se zvyšuje

z  částky  3 860  Kč  na  částku
4 250 Kč měsíčně. Částka život-
ního minima osoby, která je po-
suzována jako první v pořadí, se
zvyšuje z částky 3 550 Kč na
částku 3 910 Kč měsíčně. Část-
ka životního minima osoby, kte-
rá je posuzovaná jako druhá ne-
bo další v pořadí, se zvyšuje 

a) z  částky  3 200 Kč na částku
3 530 Kč u osoby od 15 let věku,
která není nezaopatřeným dítě-
tem, 
b) z  částky 2 770  Kč na částku
3 050 Kč u nezaopatřeného dítě-
te od 15 do 26 let věku, 
c) z  částky 2 420 Kč  na částku
2 670 Kč u nezaopatřeného dítě-
te od 6 do 15 let věku, 
d) z  částky 1 970 Kč  na částku
2 170 Kč u nezaopatřeného dítě-
te do 6 let věku. 

Částka existenčního minima
osoby se zvyšuje z částky 2 490
Kč na částku 2 740 Kč měsíčně. 

Pro větší přehlednost uvádíme

změny částek životního minima
a existenčního minima v níže
uvedené tabulce.

Institut životního minima a exi-
stenčního minima se využívá jako
výpočtová základna při stanovení
nároku na příslušné dávky a při
výpočtu jejich výše. Navýšení
částek životního minima a exi-
stenčního minima se tak dotkne
například příspěvku na živobytí,
doplatku na bydlení, příspěvku při
pěstounské péči,  mimořádné
okamžité pomoci, přídavků na
dítě, porodného atd. 
Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ,

randova.stepanka@cmkos.cz

Zvýšení důchodů
V  souladu s nařízením vlády

č. 35/2022 Sb., o druhém zvýše-
ní  důchodů  v roce 2022, dojde
v roce 2022 k mimořádnému
zvýšení důchodů. Důvodem této
mimořádné valorizace důchodů
(procentní výměry důchodů) je
vysoká inflace, která přesáhla
hranici 5 % stanovenou v § 67
odst.  3 zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění. 

Všechny důchody, tj. starobní,
invalidní, vdovské, vdovecké a si-
rotčí,  které  byly přiznány  před

1. červnem 2022, se zvyšují od
splátky důchodu splatné po 31.
květnu 2022 tak, že procentní vý-
měra, která je individuální a závi-
sí na získaných dobách důcho-
dového pojištění a dosahovaných
příjmech, se zvyšuje o 8,2 % vy-
plácené procentní výměry. Dů-
chody přiznané od 1. června 2022
do 31. prosince 2022 se zvyšují
ode dne, od něhož je důchod při-
znán tak, že procentní výměra se
zvyšuje o 8,2 % procentní výměry
důchodu, která náleží ke dni, od

něhož je důchod přiznán, a to před
její  úpravou  podle  § 59 zákona
o důchodovém pojištění. 

Toto zvýšení se týká i vypláce-
ných příplatků k důchodu, které
rovněž na základě nařízení vlády
č. 36/2022 Sb., o druhém zvýše-
ní příplatků k důchodu v roce
2022, vzrostou o 8,2 % částky
příplatku, jenž náleží ke dni, od
něhož se příplatek zvyšuje (týká
se i příplatků k důchodu přizna-
ných v období od 1. června 2022
do 31. prosince 2022).

Zvýšení se bude týkat téměř
3,5 milionu vyplácených důcho-
dů a Česká správa sociálního za-
bezpečení (dále ČSSZ) ho pro-
vede  automaticky, není potřeba
o  něj žádat. O zvýšení důchodu
a příplatků k důchodu budou
příjemci důchodu včas informo-
váni oznámením ČSSZ, které
bude  mimořádně  rozesíláno již
v období od poloviny března do
poloviny dubna.

Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ, 
randova.stepanka@cmkos.cz

Světový den zdraví
Svazová sekce pracovníků hygienické služby na svém jednání

ve čtvrtek 7. dubna řešila nejen palčivé aktuální problémy, ale
připomněla si také, že právě na 7. dubna připadá Světový den
zdraví. Ten se již od roku 1950 každoročně slaví pod záštitou
Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších spřízněných
organizací. 

V roce 1948 uspořádala Světová
zdravotnická organizace první svě-
tové zdravotnické shromáždění,
které rozhodlo od roku 1950 osla-
vovat každoročně 7. duben jako
Světový den zdraví. Světový den
zdraví se koná u příležitosti založe-
ní Světové zdravotnické organiza-
ce a je vnímán jako příležitost při-

táhnout každý rok celosvětovou
pozornost   k   tématu    prevence
a ochrany zdraví. 

Tento den je připomínkou, že
bychom  si  měli neustále budovat
a  zlepšovat  svou  kvalitu  života,
a zároveň připomíná, že WHO, je-
jíž činnost je zaměřena hlavně na
prevenci, se snaží o vymýcení růz-

ných nemocí a o snižování nemoc-
nosti a úmrtí po celém světě.

Odborový svaz význam preven-
ce zdůrazňuje nepřetržitě, stejně
jako význam s tím souvisejících
orgánů ochrany veřejného zdraví,
tedy hygienické služby a zdravot-
ních ústavů a jejich zaměstnanců.
Současná pandemie tvrdě ukázala
důsledky podcenění této proble-
matiky a zásadní význam orgánů
ochrany veřejného zdraví pro ce-
lou společnost a plně dala za prav-
du odborovému svazu a jeho argu-
mentům. Bohužel z toho nevyply-

nula adekvátní snaha státu finanč-
ně podpořit rozvoj ochrany ve-
řejného zdraví a institucí, které se
tomuto problému věnují. 
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Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví je stále k dispozici
Na číslech 530 331 122 a 530 331 131 je stále k dispozici linka ko-

legiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví. Volající zdravot-
ník je spojen s pracovníkem linky, nabízející psychickou podporu.
K dispozici jsou na ni vyškolení pracovníci Systému psychosociální
intervenční služby (SPIS). Jsou připraveni být nápomocni v krizo-
vých situacích svým kolegům, pracovníkům ve zdravotnictví.

Dostupnost této linky je od
8:00 do 22:00 hodin.

Linku kolegiální podpory mo-
hou kontaktovat pracovníci ve
zdravotnictví, na něž doléhá aktu-
ální krizová situace. Jde přitom
nejen o ty, kteří jsou zapojeni do
přímé  péče  o  pacienty, ale také
o vedoucí pracovníky, operátorky

tísňových linek či farmaceuty. Na
ty všechny doléhá v těchto dnech
nejen vysoká profesní zátěž – mo-
hou být konfrontováni s duševně
nadlimitními událostmi při sa-
motném výkonu své práce, jako je
ošetřování pacientů s infekcí, a te-
dy zvýšené riziko vlastní nákazy,
velké množství nemocných, práce

přesčas, nedostatek pracovních
pomůcek, nutnost rychlé akcepta-
ce změn v pracovním režimu,
vlastní karanténa, vysoká míra od-
povědnosti a mnoho dalších. Stej-
ně j ako  ostatní  lidé, mohou mít
i tito kolegové obavy o zdraví svých
blízkých, vnímat frustraci z ne-
možnosti postarat se o potřeby
vlastních partnerů, dětí, či rodičů.

Účelem linky kolegiální (peer)
podpory je poskytnout pracov-
níkům ve zdravotnictví bezpečný
prostor pro podpůrný rozhovor,
základní  doporučení  pokud  jde

o zvládnutí jejich stresového za-
tížení, obav, frustrace, emocí, na-
plnění základních potřeb.

Velká výhoda telefonické for-
my poskytované služby je její
okamžitá dostupnost, a to i v do-
bě, kdy je takový pracovník právě
na svém pracovišti, a má jen krát-
ký časový prostor s někým v kli-
du hovořit. Rovněž v době karan-
tény je telefonní podpora možná
bez omezení a rizika přenosu in-
fekce.

Linka je anonymní a hovory sa-
mozřejmě nejsou monitorovány.
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V březnu jsme se sešli na on-line poradách
V minulém čísle Bulletinu jsme informovali o zahájení kraj-

ských on-line porad se zástupci odborových organizací působících
v jednotlivých krajích a přinesli jsme zprávy o prvních třech po-
radách. Po uzávěrce Bulletinu následovaly on-line porady ve
všech zbývajících krajích, a tak nyní přinášíme postřehy z těchto
jednotlivých porad. 

V první části programu porad
se probíraly aktuální vnitroodbo-
rové informace, které se vztahují
k připravovanému IX. sjezdu na-
šeho odborového svazu. Projed-
návaly se návrhy změn a doplnění
v programu OS pro příští období,
ve finančním řádu a ve stanovách.
Snažili jsme se vysvětlit jednot-
livé návrhy a jejich dopady do cho-
du odborových organizací. K jed-
notlivým dokumentům v diskusi
zazněly podněty, připomínky a ná-
vrhy. 

Druhá část programu se věno-
vala   aktuální   situaci  v  krajích
a v jednotlivých zařízení ve zdra-
votnictví, záchranné službě, hygi-
enické službě a sociálních služ-
bách. 

Členové vedení odborového sva-
zu předali informace z rezortu
zdravotnictví a sociálních služeb. 

Letošní rok pro nás bude vý-
znamný,  protože  ve  dnech  10.

a 11. listopadu se bude v praž-
ském Hotelu Olšanka konat IX.
sjezd odborového svazu. Na sjez-
du se budou přijímat navrhované
změny ve svazových základních
dokumentech, proto se jim věno-
valy březnové porady. 

Na krajských konferencích na
podzim se budou volit noví čle-
nové do krajských rad a výkonné
rady. 

Na sjezdu se budou volit čle-
nové dozorčí rady odborového
svazu a vedení odborového svazu. 

I když účast na březnových on-
line poradách byla v některých
případech ovlivněna nemocí CO-
VID-19, která v době konání po-
rad postihla jak některé zástupce
našich odborových organizací, tak
i vedení OS, porady se uskutečni-
ly  podle  plánovaného programu
a věříme, že byly přínosné nejen
pro vedení odborového svazu, ale
pro všechny zúčastněné.

Pardubická porada s vedením OS – 
9. března 2022

Ve středu 9. března 2022 jsme se
sešli se zástupci odborových orga-
nizací Pardubického kraje. Na za-
čátku jsme opět představili návrhy
na úpravy základních dokumentů
OS – programu OS, finančního
řádu  OS  a  stanov OS. V diskusi
k  programu OS přítomní hovořili
o  složité situaci, kdy při nedostat-
ku personálu a stále se projevující
epidemii COVID-19 je velice
náročné najít čas pro výkon odbo-
rové funkce. Proto vítají návrh
změny  v  programu  OS  týkající
se profesionalizace a možnosti
uvolňování   pro   výkon   funkce
v odborech. Přítomní zástupci dis-
kutovali také o navrhovaných

úpravách stanov a finančního řádu.
V další části předala předsed-

kyně krajské rady OS Jana
Svojanovská informace o činnosti
krajské  rady  Pardubického  kraje
a zazněly také informace o činnos-
ti odborových organizací. 

Jedním z bodů programu bylo
stejně jako v předchozích pora-
dách představení benefitů společ-
nosti UP CZ. I k této prezentaci by-
la poměrně bohatá diskuse.

Závěrem všichni přítomní vy-
slovili přání, aby na podzim již nic
nezabránilo tomu, abychom se na
krajských konferencích sešli
osobně, protože osobní kontakt je
nenahraditelný.

Královéhradecká porada s vedením OS –
10. března 2022

S předsedy a zástupci odboro-
vých organizací Královéhradec-
kého kraje se vedení OS sešlo
hned následující den, ve čtvrtek
10. března. V úvodu se diskuto-
valo o návrzích změn programu
OS, finančního řádu a stanov.
Myšlenka zajistit odborovým
funkcionářům podmínky pro je-
jich činnost tím, že budou pro
výkon funkce uvolněni, se i zde
setkala s kladným ohlasem.

Poté místopředsedkyně kraj-
ské rady OS Královéhradeckého
kraje Eva Smolová informovala
o činnosti krajské rady a zároveň
omluvila předsedu Michala
Surmu, který se bohužel porady
s předsedy nemohl zúčastnit. 

V další části se diskutovalo o ak-
tuální situaci ve zdravotnictví.

Zástupci  vedení OS informovali
o důvodech vyhlášení stávkové
pohotovosti OS. Jedním z nich
bylo i zrušení slibovaného navý-
šení platových tarifů pro nezdra-
votnické pracovníky. V diskusi
zazněly některé potěšitelné infor-
mace o tom, že se odborovým or-
ganizacím povedlo dojednat na-
výšení mezd i pro nezdravotnické
pracovníky. Samozřejmě se hovo-
řilo také o současné situaci na
Ukrajině. Zástupci odborových
organizací informovali o zapojení
do pomoci Ukrajině, například
formou finanční sbírky.

Závěrem se přítomní shodli na
tom, že vzájemné předávání in-
formací je velice důležité a těší
se na setkání na krajských konfe-
rencích.

Plzeňská porada s vedením OS – 
14. března 2022

Porady vedení odborového
svazu s předsedy odborových
organizací nebo jejich zástupci
pokračovaly v pondělí 14. břez-
na v Plzeňském kraji. V úvodní
části byly představeny návrhy
na úpravu programu OS a stanov
OS, ke kterým nebyly vzneseny
žádné připomínky nebo návrhy
na úpravu či další doplnění. Poté
se rozproudila poměrně bohatá
diskuse k návrhu na úpravu fi-
nančního řádu OS. Zazněl názor,
že navyšování odvodů na OS
může vést k oslabení základních
odborových organizací, protože
i vzhledem k zvyšování cen
energií, pohonných hmot i růstu
dalších cen může klesat počet
členů, protože nebudou chtít
platit členské příspěvky. Naproti
tomu zazněl i opačný názor, že
členové neví, kolik se za ně na
svaz odvádí, a že jsou spokojeni

s činnostmi, které pro ně svaz
vykonává.

Předsedkyně krajské rady OS
Plzeňského kraje Helena Kur-
cová informovala o činnosti
krajské rady, její zprávu doplnili
i další členové krajské rady.
Také v Plzeňském kraji se poda-
řilo v mnoha zařízeních vyjed-
nat navýšení mezd i pro nezdra-
votnické pracovníky. Diskuto-
valo se o situace ve Stodské ne-
mocnici, která by se, kromě da-
lších témat, měla řešit na jednání
krajské rady se zástupci Plzeň-
ského kraje. 

Součástí programu byly rov-
něž informace o jednáních s před-
staviteli vlády a o důvodech,
které vedly k vyhlášení stávkové
pohotovosti OS dne 8. 2. 2022.
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Karlovarská porada s vedením OS – 
15. března 2022

V Karlovarském kraji se vede-
ní OS setkalo s předsedy a dal-
šími zástupci odborových orga-
nizací na on-line poradě v úterý
15. března 2022. Úvodní část by-
la opět věnována návrhům na
úpravu dokumentů OS – progra-
mu  OS,  finančního   řádu   OS
a stanov OS. Přítomní zástupci
odborových organizací byli se-
známeni s důvody, které k návr-
hům na úpravu dokumentů ved-
ly. Účastníci k návrhům neměli
zásadní připomínky. 

Předsedkyně krajské rady OS
Karlovarského kraje Ivana Mi-
naříková informovala o činnosti
krajské rady za uplynulé měsíce.
V závěru svého vystoupení vy-
zvala přítomné, aby již začali
uvažovat o kandidátech do kraj-
ské rady i do výkonné rady za
Karlovarský kraj, jejichž volby
proběhnou na podzimní krajské
konferenci.

V dalším bloku byly podány
aktuální informace z rezortů,
diskutovalo se o situace v hygie-
nické službě, která byla a je jed-
ním z důvodů pro vyhlášení
stávkové pohotovosti.

V závěru porady zazněla jedna
čerstvá informace týkající se
vznikajících odborových organi-
zací Pro Libertate. Došlo k tomu,
že v  jednom zařízení byla ko-
lektivní smlouva dohodnuta, ale
dosud  nebyla  podepsána a do
toho  vstoupila  odborová orga-
nizace Pro Libertate, která splni-
la  všechny zákonné povinnosti.
I proto naše odborové organiza-
ce na poradách s předsedy vy-
zýváme, aby v těch případech,
kdy jsou splněny podmínky dané
zákonem, vstoupily s nimi naše
odborové  organizace  v jednání
a ujasnily si mezi sebou, o co bu-
dou v jednáních s vedením usilo-
vat.

Jihočeská porada s vedením OS – 
16. března 2022

Jihočeská  porada  vedení  OS
s předsedy odborových organizací
nebo jejich zástupci se konala ve
středu 16. března. Členové vedení
OS v úvodu vysvětlovali návrhy
na úpravu dokumentů OS – pro-
gramu, finančního řádu a stanov –
a uváděli důvody, které k těmto
návrhům na úpravu vedly. Pří-
tomní zástupci odborových orga-
nizací přivítali snahu o profesio-
nalizaci odborových funkcionářů.
Hovořilo se také o harmonogra-
mu přípravy IX. sjezdu OS. Za-
zněla výzva, aby v odborových or-
ganizacích už začala diskuse o ná-
vrzích kandidátů do orgánů OS.

Po zprávě předsedy krajské ra-
dy OS Jihočeského kraje Jana
Šusty se rozvinula diskuse. Čle-
nové krajské rady byli nuceni

konstatovat,  že  snaha  o  setkání
s hejtmanem Jihočeského kraje
Martinem Kubou je zatím i po
uplynutí téměř roku a půl bezvý-
sledná. Také se ale mnohé podaři-
lo. V Nemocnici Tábor se podaři-
lo  vyjednat  poskytování   tzv.
sick days, v Nemocnici Český
Krumlov vyjednala odborová or-
ganizace týden dovoleném navíc.
Také se hovořilo o nedostatku za-
městnanců, který se stále projevu-
je, na ZZS Jihočeského kraje se
potýkají s kritickým nedostatkem
řidičů a záchranářů.

V závěru diskuse zazněly infor-
mace o humanitární pomoci
Ukrajině, kterou organizují odbo-
rové organizace Nemocnice
Tábor a  Nemocnice České Bu-
dějovice.

Ústecká porada s vedením OS – 
17. března 2022

Další porada vedení OS s předse-
dy a zástupci odborových organiza-
cí se  uskutečnila  17.  března,  a to
v Ústeckém kraji. Úvodní část pora-
dy byla věnovaná přípravě IX. sjez-
du OS a návrhům na úpravu progra-
mu, finančního řádu a stanov OS,
které budou na sjezdu projed-
návány. Poté, co vedení OS předsta-

vilo návrhy na změny a vysvětlilo
důvody pro předložení těchto návr-
hů, byli přítomní zástupci odboro-
vých organizací vyzváni, aby tyto
dokumenty projednali a zasílali na
OS svoje připomínky a návrhy na
doplnění nebo úpravu.

Další  blok byl věnován infor-
macím z  odborových  organizací

Jihomoravská porada s vedením OS – 
20. března 2022

V pondělí 20. března se kona-
la  porada vedení OS s předsedy
a zástupci odborových organiza-
cí Jihomoravského kraje. Účast
odborářů byla v Jihomoravském
kraji hojná, což velice potěšilo.
První část byla opět věnována
přípravě IX. sjezdu OS a byly
vysvětleny  důvody, které vedly
k návrhům na úpravu návrhů
programu OS, finančního řádu
OS a stanov OS. Také účastníci
jihočeské porady přivítali snahu
o možnost uvolnění funkcionářů
pro  jejich  činnost,  ale  zazněly
i obavy, že vzhledem k nedostat-
ku personálu to v mnoha přípa-
dech buď nebude možné, nebo
při částečném uvolnění stejně bu-
de muset funkcionář svoji práci
udělat, protože ho nemá kdo na-
hradit a zastoupit. Ostatním ná-
vrhům byla vyslovena podpora.

Zprávu  krajské rady OS Ji-
homoravského  kraje  uvedl
předseda Tomáš Havlásek. Také
v Jihomoravském kraji je komu-
nikace s krajem obtížná, i když
bylo přislíbeno, že zástupci kraj-
ské rady budou zváni na jednání
orgánů kraje, skutečnost je poně-
kud jiná. Zazněla kritika na jed-
nání vlády, která zrušila nařízení
vlády týkající se platů, takže ne-
zdravotníci již druhý rok nemají
navýšené tarify. Ve Fakultní ne-
mocnici Brno se podařilo vyjed-
nat navýšení platů i pro nezdra-
votnické pracovníky o 5 %.
Diskutovalo se rovněž o nepře-
hledné a složité situaci v hygie-
nické službě. Řeč přišla i na be-
nefity pro zaměstnance a zazně-
ly otázky týkající se možnosti
čerpání voucherů na lázně v roce
2022.

v kraji. Po zprávě o činnosti kraj-
ské rady byli přítomní seznámeni
se složitou situací v hygienické
službě, informace o ní podaly ko-
legyně  z  odborových  organizací
z hygienické služby v čele s Ale-
nou Wilhelmovou. V Krajské zdra-
votní byla dohodnuta kolektivní
smlouva včetně navýšení mezd za-
městnancům o 6 % od 1. 3. 2022.
K navýšení  mezd  by  mělo  dojít
i přesto, že těsně před podpisem
kolektivní smlouvy splnila veškeré
zákonné povinnosti odborová or-

ganizace Pro Libertate, která se
chtěla do vyjednávání ještě před
podpisem zapojit. Je možné, že se
tento subjekt objeví i jinde, a i z to-
hoto důvodu vedení OS na všech
poradách  s předsedy vyzývá, aby
v těch případech, kdy jsou splněny
podmínky dané zákonem, vstoupi-
ly s touto odborovou organizací
naše odborové organizace v jed-
nání,  aby si vysvětlily své postoje
a snažily se hledat společný postup
při vyjednávání se zaměstnavate-
lem.

Vysočinská porada s vedením OS – 
22. března 2022

V úterý  22.  března se kona-
la  on-line  porada  vedení   OS
s předsedy a dalšími zástupci od-
borových organizací působících
v Kraji Vysočina. V úvodu mezi
sebou účastníci přivítali novou
předsedkyni odborové organiza-
ce Nemocnice Jihlava Ivanu
Plodíkovou a vedení OS jí na-

bídlo spolupráci. Předsedkyně
krajské rady OS Kraje Vysočina
Jiřina Marešová seznámila
přítomné se situací v lůžkových
zdravotnických zařízení a v so-
ciálních  službách. Informovala
o práci Regionální rady ČMKOS
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Moravskoslezská porada s vedením OS – 
23. března 2022

Porada vedení OS s předsedy
a dalšími zástupci odborových
organizací v Moravskoslezském
kraji se konala ve středu 23.
března. Vedení odborového sva-
zu představilo návrhy změn v jed-
notlivých materiálech připravo-
vaných pro sjezd odborového
svazu a poté následovala prezen-
tace krajské rady k její práci za
uplynulé období. Ve své prezen-
taci zástupci krajské rady oko-
mentovali spolupráci na úrovni
krajské tripartity a situaci ve
zdravotnictví, sociálních služ-
bách a na zdravotnické zá-
chranné službě. Kolegyně Moni-
ka Botoš popsala spolupráci se
zástupci odborové organizace
Pro Libertate při uzavření kolek-
tivní smlouvy. Členka krajské

rady Zuzana Sargová vyzvala
přítomné k možnosti uspořádání
seminářů pro členy v rámci kra-
je. Vzorem by mohly být semi-
náře, které se pořádají na podzim
na jihu Moravy a podílí se na je-
jich přípravě předsedkyně Zu-
zana Sargová z Fakultní nemoc-
nice Ostrava a předseda Nemoc-
nice v Českých Budějovicích
Jan Šusta. Na semináři se vzdě-
lávají členové v oblastech pra-
covního práva, o činnosti odborů
na národní úrovni a spolupráci
mezi odborovými svazy. Ve své
prezentaci  krajská  rada zmínila
i závěry ze sekce pro práci s člen-
skou  základnou  a  její výstupy
k  náboru  členů,   organizování
a   evidenci   členské   základny
v programu Trewis. 

Olomoucká porada s vedením OS – 
24. března 2022

Zástupci odborových organi-
zací Olomouckého kraje se na
své poradě s vedením OS sešli
ve čtvrtek 24. března. Po úvod-

ním seznámení s materiály při-
pravovanými pro podzimní sjezd
odborového svazu se účastníci
dozvěděli v podrobné zprávě

Zlínská porada s vedením OS –
24. března 2022

Poslední porada vedení OS se
zástupci odborových organizací
se  konala  ve  Zlínském    kraji
v pondělí 28. března. Na úvod
byli účastníci seznámeni se zá-
kladními materiály pro sjezd OS
a návrhy změn, o činnosti kraj-
ské rady se dozvěděli v po-
drobné zprávě, kterou přednesla
předsedkyně krajské rady OS
Zlínského kraje Marcela Holčá-
ková. Seznámila přítomné s při-
pravovanou koncepcí zdravot-
ních  služeb na  území Zlínské-
ho kraje, informovala o vývoji
dopadů reformy psychiatric-
kých nemocnic a připravova-
ných změnách na krajských hy-

gienických stanicích. V diskusi
zazněl požadavek na navýšení
financí pro zaměstnance zařa-
zené do přílohy č. 1 nařízení
vlády o platech. Velká diskuse se
vedla o zařazení ukrajinských
zaměstnanců do práce ve zdra-
votnictví a v sociálních službách
a zazněl  jednotný   požadavek
na znalost českého jazyka, apro-
bační zkoušku a nostrifikaci do-
kumentů dokazujících vzdělání
na Ukrajině. Další zástupci od-
borových organizací se zapojili
do diskuse o tom, jak probíhá
proces začleňování ukrajinských
zaměstnanců na jejich pracovi-
šti.

Poslední zpráva o činnosti krajské rady Zlínského
kraje zazněla v říjnu loňského roku na krajské kon-
ferenci. V závěru jsme informovali o plánovaném
jednání s hejtmanem Zlínského kraje Radimem
Holišem. Schůzky s hejtmanem, která se uskutečnila
30. listopadu 2021, se mimo členek krajské rady
zúčastnily  také předsedkyně OS Dagmar Žitníková
a místopředsedkyně OS Jana Hnyková. 

Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021 

Prvním bodem byla koncepce
zdravotních služeb na území
Zlínského kraje. Dle hejtmana
Holiše byl termín finální verze po-
sunut o několik měsíců, tedy na ja-
ro 2022, a to vzhledem ke covi-
dové  pandemii,  kdy nemocnice
mají v dokumentu zpracovat svou
část. Schůzka se převážně zabýva-
la pandemii, která v té době v kra-
ji vrcholila, a hejtman představil
plán, jak průběh zvládnout. V ná-
vaznosti  na aktuální téma byla
otevřena další oblast k projednání
– hygienická služba. Informovali
jsme hejtmana o nelehké situaci
zaměstnanců  v terénu, kterou jim

v té době ještě ztížila Landova ak-
ce. Vedení  OS připomnělo příplat-
ky na záchrance za neuropsychic-
kou   zátěž a  vyzvalo  k jednotné-
mu přístupu ke koncepci navýšení
finančních prostředků.  Na  druhý
bod schůzky, reforma  psychia-
trické  péče  v návaznosti na soci-
ální služby, se  pro  rozsah  témat
nedostalo. 

Jednání krajské rady se od pod-
zimu loňského roku pravidelně
účastní jako host místopředseda
odborové organizace ZZS Zlín
Lukáš Doležal. Navzájem jsme se
informovali o probíhajících kolek-
tivních vyjednáváních a uzavře-

a o svém působení ve zdravot-
ním výboru Kraje Vysočina.
Miroslava Vácha ze zdravot-
nické záchranné služby infor-
moval o situaci na záchranné
službě a vzniku nové odborové

organizace Pro Libertate. Vedení
odborového svazu informovalo
o přechodu příspěvkové organi-
zace Domov seniorů Humpolec
pod společnost SeneCura a po-
psalo  průběh  tohoto  přechodu
a probíhajícího kolektivní vy-
jednávání.

krajské rady o jednáních na kraj-
ském úřadě a problémech v soci-
álních službách, kterou přednesl
předseda krajské rady OS Olo-
mouckého kraje Jan Zatloukal.
Problémy v sociálních službách
se stále řeší v několika zaříze-
ních Olomouckého kraje. Velmi
intenzivně se této problematice
věnuje i právní a sociální odděle-
ní odborového svazu. V diskuzi
byla  podaná informace o při-
pravovaných změnách na kraj-
ských  hygienických   stanicích

a jejich dopadech na práci hygi-
eniků nejen v tomto kraji. Do
diskuze se zapojila i svazová in-
spektorka BOZP Andrea  Hrab-
čáková   a    podala    informaci
o kontrole v Domově důchodců
v Července a zřízení denních
místností pro zaměstnance po je-
jí kontrole. Toto zařízení patří
mezi ta, kterému se krajská rada
i odborový svaz velmi intenziv-
ně věnují. Dalším tématem dis-
kuze byla reforma psychiatrické
péče a její dopady do praxe.

Mgr. Jana HNYKOVÁ, hnykova.jana@cmkos.cz
Mgr. Lubomír FRANCL, francl.lubomir@cmkos.cz

Foto Lubomír Francl

ných dodatcích kolektivních
smluv. Jednalo se zejména o na-
výšení mezd v nemocnicích, které
lze shrnout jako za velmi dobré,
neboť navýšení proběhlo dle po-
žadavků odborů. Obdobná jednání
o navýšení platů probíhají v soci-
álních službách. Už druhým ro-
kem zaměstnanci odměňovaní
podle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 341, a to THP a dělníci, nedo-
stali přidáno. Zatím je dohoda
pouze na přednostních odměnách
pro tyto profese. Zaměstnanci ve-
dení ve zvláštním určení plato-
vých tarifů, tzv. pásmovém odmě-
ňování, avizované zvýšení dostali.  

Také  jsme  sledovali  vývoj
odborových  organizací Pro Li-
bertate, které se přihlásily u za-
městnavatelů. Dle našich informa-
cí jsme nezaznamenali případ,
kdy by po výzvě zaměstnavatele
odborová organizace splnila pod-
mínky pro zastupování zaměst-
nanců. 

Na jednáních tripartity a Vý-
boru zdravotního Zastupitelstva
Zlínského kraje jsme se zejména
zabývali hospodařením nemocnic.
Celkově nemocnice k 31. 12.
2021 vykázaly zisk 460 mil. Kč.
Zabývali jsme se také nedostat-
kem zdravotních sester a uvolně-
ním finančních prostředků na zau-
čování zaměstnanců a studentů,
zabezpečením pracovně lékařské
služby pro zaměstnance praktic-
kými lékaři a pracovně lékařskou
službou v oboru nemoci z povo-
lání. 

Na tripartitě MUDr. Adámko-
vá informovala, že dle pokynu
Ministerstva zdravotnictví se co-
vid  neměl  přiznávat jako nemoc
z po volání od konce roku 2021,
ale  dle   následného  pokynu   se
s přiznáváním pokračuje. Dále
uvedla, že nově bude jako nemoc
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Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021 

z povolání vedeno chronické one-
mocnění bederní páteře. 

Ve Výboru sociálním Zastupi-
telstva Zlínského kraje bylo
předmětem jednání plnění Kon-
cepce rodinné a seniorské politiky,
klíčový dokument pro rozvoj soci-

álních služeb Střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb na území
Zlínského kraje, finanční zajištění
sociálních služeb. Co se nepodařilo,
bylo prosazení projednání reformy
psychiatrické péče s jejími dopady
na tripartitě. Na březnovém Sociál-
ním výboru byla reforma psychia-
trické péče jedním z bodů programu
a podařilo se alespoň prosadit mi-

mořádnou   samostatnou   schůzku
k tématu, která by měla proběhnout
v I. pololetí letošního roku.  

V současné době jsme se
vzájemně informovali o zkušenos-
tech a průběhu sbírek pro válkou
zasaženou Ukrajinu a zásahem
válečného stavu do života nás
všech.

Na závěr bych chtěla připome-

nout rozhodnutí krajské rady neru-
šit pojištění členů u D.A.S. a jed-
notný postoj členů ke zvýšení od-
vodu členských příspěvků na OS,
aby nedošlo k omezení činnosti
svazu.  

Mgr. Marcela HOLČÁKOVÁ,
předsedkyně zlínské 

krajské rady OS, 
socsluzbyvs.zoos@centrum.cz

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet
Tak  toto  heslo  jsme  uváděli  v  naší  nové  prezentaci při poradě

s předsedy v Moravskoslezském kraji. Snažili jsme se nově pojmout
tradiční setkání s předsedy, a tak jsme přišli s nápadem vytvořit svo-
ji vlastní prezentaci krajské rady Moravskoslezského kraje. 

Prezentace obsahovala sděle-
ní o naší práci, události z kraje,
návrh na změnu jednacího řádu
výkonné rady, činnost sekce pro
členskou   základnu,   poznatek
z dotazníkové akce v loňském
roce. Cílem bylo také sdělit

účastníkům, že je nutné začít ně-
co dělat pro budoucnost svazu.
Bohužel on-line forma byla
komplikací, ale věříme, že pre-
zentace měla pozitivní dopad.
Prezentovali jsme poznatky z do-
tazníkového šetření a upozornili
jsme, že bude povinností pro
všechny organizace přejít na
Trewis.  Dojde  tímto   krokem
k úspoře času zaměstnanců OS.

Také jsme poukazovali na
nutnost uvolnění a profesionali-
zaci předsedů jednotlivých orga-
nizací. S tím souvisí také podpo-
ra vzdělávání členů. 

Předsedům odborových orga-
nizací jsme nabídli, s podporou
vedení OS, možnost vzdělávání
v kraji s možností bezplatného
využití prostorů ZO FN Ostrava.

Pozastavili  jsme se u náboru
a organizování členské základ-
ny, kdy  je  nutné  oslovovat
mladší kolegy. Z těchto důvodů
vzniká pod záštitou sekce pro
práci   s    členskou   základnou
i  projekt   s  natočenými  videi

o odborech, jako upoutávka.
Dále se bude konat na podzim
ve   Znojmě   placený   seminář
s cílem aktivizovat a proškolit
mladé odboráře. 

Všichni  jsme si vědomi ná-
ročnosti, ale i důležitosti udržení

chodu odborového svazu do bu-
doucna. Upozorňovali jsme, že
pokud budou mít základní orga-
nizace dostatek členů a bude se
jim dařit navyšovat členskou zá-
kladnu, tak bude odváděno i ví-
ce financí na svaz, který nám tak
může poskytovat odborné pora-
denství, a tím i zajistit spokojené
členy. Zkrátka všechno se vším
souvisí! Pokud budeme jen če-
kat a navyšovat členské příspěv-

ky,  tak  se nám nepodaří udržet
a posouvat odbory, tak jak by-
chom si představovali. 

Závěrem porady s předsedy se
kolegové podělili o své zkuše-
nosti, které jsme velice uvítali.
Interakce je důležitá pro všech-
ny strany. Jen společným úsilím
můžeme OS dlouhodobě udržet,

prosazovat naše cíle a mít spo-
kojené členy.

Zuzana SARGOVÁ, 
členka moravskoslezské 

krajské rady OS 
a předsedkyně ZO OSZSP

ČR Fakultní nemocnice
Ostrava, 

zuzana.sargova@email.cz
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Rok 2011 – rok Zdravotnické trojky (Z3) a dalších protestů

OS i jeho organizace 15. března podpořily Globální den solidarity s Ukrajinou

Odborový svaz i jeho jednot-
livé organizace 15. března pod-
pořily  Globální  den  solidarity
s Ukrajinou, který na tento den
vyhlásily Mezinárodní odborová
konfederace (ITUC, zahrnuje
odbory ze 156 zemí z celého
světa) a Evropská odborová
konfederace (EOK, ETUC).

Členky a členové odborového
svazu podporují lid Ukrajiny,

podporují  kolegyně  a   kolegy
z veřejných služeb, pomáhají
materiálně i finančně.

OS se podílí na projednávání
a zajišťování podmínek pro uby-
tování, zaměstnávání, poskyto-
vání zdravotní a sociální péče li-
dem z Ukrajiny, pro rychlý ná-
stup  dětí  z  Ukrajiny  do  škol
a předškolních zařízení.

Odborové organizace se vět-
šinou samy chopily iniciativy a sa-
my či společně se zaměstnavate-
lem ve velkém  pořádaly finanč-
ní a materiální sbírky (například
kolegyně a kolegové z táborské
nemocnice na snímku). Členové

odborového svazu pomáhají s or-
ganizací pomoci a sbírek zdravot-
nického materiálu, léčiv a ostat-

ního důležitého materiálu k pře-
žití,   pomáhají   s   ubytováním
v domácnostech.

Odboráři ze střední Evropy a západního Balkánu odsoudili válku na Ukrajině
a projednali její důsledky ve svých zemích

Jednání zástupců evropských odborových svazů veřejných slu-
žeb ze střední Evropy a západního Balkánu se konalo on-line 30.
března. Zástupci odborů z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska,
Maďarska, Kosova, Severní Makedonie, Černé Hory, Srbska,
Slovenska, Slovinska a České republiky se alespoň on-line sešli,
aby  si  předali informace o výsledcích kolektivního vyjednávání
a problémech, které musí řešit. Jednání bylo ovlivněno válkou na
Ukrajině.  Všichni  účastníci  ruskou  agresi  odsoudili  a doufají
v konec nesmyslné války.

Generální tajemník Evropské
federace odborových svazů ve-
řejných služeb (EPSU) Jan
Willem Goudriaan požádal kole-
gy, aby se vyjádřili, jak je v je-
jich zemích řešena uprchlická
krize. Odboráři informovali o po-
moci, sbírkách, řešení zdravotní
péče, začleňování dětí do školek
a   škol,   ubytování   uprchlíků
v rodinách. Spolupráce vlád, re-
gionů, neziskovových organizací
i jednotlivců je na vysoké úrov-
ni. 

Ve zprávě za Českou republi-
ku bylo sděleno ostré vymezení
proti útoku Ruské federace na
Ukrajinu, proti válce na Ukraji-
ně, byla podána informace o po-
moci ukrajinským občanům. Po-
máhají i zaměstnanci z Ukrajiny,
kteří do ČR přicházeli již v před-
chozích letech. Ze státního roz-
počtu jsou uvolněny určité limi-
tované částky finanční podpory
soukromým osobám, které po-
skytnou  uprchlíkům ubytování,
a to zpětně od 24. února. Ministr
práce a sociálních věcí Marian
Jurečka s odbory konzultuje po-
moc, druhy a výši kompenzací. 

V České republice je vyhlášen
nouzový stav, je aktivován plán
pro migrační vlnu, jsou zřízeny
informační telefonické a e-mai-

lové linky pro válečné uprchlíky.
Program pomoci občanům
Ukrajiny zajišťuje těm, kteří si
to jinak nemůžou zařídit, na 4
měsíce ubytování a stravování.
Jsou posílena pracoviště azylové
a migrační politiky. Jsou zřízena
asistenční centra. Od dálničních
poplatků jsou osvobozeny vozy
s humanitární pomocí.

Uprchlíci mají možnost cesto-
vat zdarma hromadnou dopra-
vou. Děti jsou začleňovány do
předškolních zařízení a škol.
Dospělým je umožněn vstup na
pracovní trh (zdravotní vstupní
prohlídky). Více odkaz
https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/informace-v-
souvislosti-s-invazi-ruska-na-
ukrajinu-194507/

Život je v České republice i na-
dále ovlivněn pandemií COVID-
19. Stále se sleduje vývoj a ná-
růst počtu nakažených a pacien-
tů v nemocnici. Počet nově pozi-
tivních  se pohybuje v rozmezí
2-12 tisíc za den, záleží na počtu
testovaných. Testování již není
ve firmách povinné, záleží na
firmách, například některé spo-
lečnosti, které jsou součástí kri-
tické  infrastruktury,  pokračují
v testování a požadují nošení re-
spirátorů, což je nákladem těch-

to firem. V nemocnici je cca
1600 hospitalizovaných. 

Nezaměstnanost   je   3,6   %
a mírně roste. 

Inflace v ČR dosáhla výše
11,1 % a je nejvyšší od roku
2008, je způsobena převážně
růstem cen energií, které ovliv-
ňují nárůst cen ostatních komo-
dit. Další zvýšení se očekává. 

Hrozícím problémem je finan-
cování vodního hospodářství!
Kdo má náklady hradit? Mini-
sterstvo financí, Ministerstvo ži-
votního prostředí, kraje, obce?
Nutné je řešit cenu dodávek vo-
dy, aby to bylo pro občany únos-
né. 

Průměrný výdělek zaměstnan-
ců je 40 000 Kč, tj. 1600 eur. 

Minimální mzda od 1. ledna
2022 je 16 200 Kč, 648 eur, tj.
40,5 % z průměrné mzdy. 

Kolektivní vyjednávání o pla-
tech pro rok 2022 bylo negativně
ovlivněno rozhodnutím nové
vlády premiéra Petry Fialy. Před
vypuknutím války na Ukrajině
byl ze strany vlády váhavý pří-
slib, že se bude jednat o navýše-

ní tarifů někdy po pololetí roku,
v současné době se změna neo-
čekává. Odbory se musí soustře-
dit na sjednání podmínek pro rok
2023. 

Ve srovnání s ostatními státy
regionu máme nejvyšší inflaci.
Co se týče průměrného výdělku
a minimální mzdy, jsme na tom
o něco lépe. 

Pandemie a bohužel nyní vál-
ka na Ukrajině ukázaly nezastu-
pitelnou roli odborů. Odborové
svazy řeší pracovní podmínky,
nedostatek personálu ve veřej-
ných službách, zajištění chodu
veřejných služeb.

Při jednání byla podána krátká
informace o práci výboru EPSU
pro rovné příležitosti žen a rov-
nost pohlaví. Výbor řeší otázku
rovného postavení a odměňo-
vání  žen  a mužů, je proti násilí
a pomáhá uplatnit podmínky pro
slaďování rodinného a pracov-
ního života. 

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
členka výkonného výboru 

EPSU za ČR, 
brenkova.ivana@cmkos.cz

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/
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