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Minulé čtyři roky mnohokrát potvrdily, že jsme první pomoc
i dlouhodobá péče

Příroda se halí do pestrých barev, máme
zase podzim a s ním přichází po čtyřech
letech náš sjezd. Jako vždy i letos bude bilanční a také s výhledem na budoucnost.
Uplynulé čtyři roky byly naprosto výjimečné. Zjistili jsme, že naše životy, které
si rádi plánujeme, může v mžiku změnit
příroda, nebo rozhodnutí mocných.
Maličký neviditelný virus na dva roky paralyzoval celou společnost a změnil chování a přístupy lidí. Společnost se zpočátku semkla, lidé si navzájem pomáhali, šili
roušky, byli na sebe hodní. Pak přišel zlom. Lidé se rozdělili na dva
téměř nesmiřitelné tábory a vzájemná pomoc, úcta a respekt šly stranou. V lidské přirozenosti je ovšem báječné, že nic netrvá věčně a že
si člověk po čase uvědomí, že potřebuje k životu toho druhého

Covidové období bylo těžké
i pro svaz a jeho zaměstnance. Vaše
starosti byly našimi starostmi. Díky
úžasnému kolektivu lidí na svazu
se vše zvládlo. Pomáhali všichni.
S Dominikem Brůhou nebo Štěpánkou Řandovou jsme si mnohokrát volali i o půlnoci. Regionální
manažeři a inspektoři BOZP, stejně
jako vedení svazu a Ivana Břeňková, bez ohledu na situaci v případě
potřeby vyjížděli do jednotlivých
organizací. Blanka Kučírková bez
ohledu na čas řešila pomoc ze
Zajišťovacího fondu. Šárka Tikovská objednávala a rušila akce jak na
běžícím pásu. Maruška Klírová vše
hlídala, monitorovala a kontrolovala dopisy pro premiéra a ministry.
Mravenčí denní práce ostatních
běžela, jak má. Všichni pracovali
na více než 100 %, svaz fungoval
a lidé nezklamali. Každý přiložil
ruku k dílu, když bylo třeba.
Za velký kus práce bych chtěla
poděkovat také místopředsedům
Janě a Lubošovi. Zvláště bych poděkovala Janě. Její neotřelý přístup
k problémům, lidskost a také specifický humor odlehčily mnoho situací a všem pomohly.
Stejně tak jste pracovali vy – členové orgánů svazu, předsedové
a členové výborů odborových organizací. Ve ztížených podmínkách
jste mimo pracovní úkoly a mnohdy velké osobní problémy řešili po-

třeby jiných. Tisíce telefonátů a emailů, které se týkaly vašich kolegů, našich členů, ale také dalších zaměstnanců, to jen potvrzují. Všem
vám patří obrovská úcta a poděkování. Člověk potřebuje k práci tým
a my jsme společně dobrý tým!
Milé kolegyně, milí kolegové, jste
lidé na svých místech a je mně ctí
s vámi spolupracovat.
Covid jsme zvládli a zvládáme.
Bohužel byli lidé, kteří za pomoc
jiným zaplatili cenu nejvyšší.
Skoro stovka lidí, a byli to jak zdravotníci, tak pracovníci v přímé péči
a další zaměstnanci, nákazu nemocí COVID-19 nezvládla. Mrňavý
virus vzal rodinám jejich nejbližší.
I tady jsme se snažili pomoci.
Spolu s nadací VIA jsme organizovali sbírku na pomoc pozůstalým,
přes náš Zajišťovací fond jsme pomohli členům a jejich blízkým.
Řešili jsme také uznání nemoci
COVID-19 jako choroby z povolání, podařilo nám toho dosáhnout
jako prvním v Evropě. Za práci při
pandemii dostali zaměstnanci zasloužené odměny, zvyšovaly se
platy a mzdy. Když už jsme měli
pocit, že vše bude lepší, přišla válka na Ukrajině a s ní další zátěž na
už tak přetížené nemocnice a jejich
zaměstnance.
Obrovská psychická a fyzická
zátěž pracovníků našich resortů se
nedá zvládat dlouhodobě. Desítky

úvodník

tisíc mrtvých v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, stále
přibývající výjezdy záchranek, miliony lidí nakažených a v karanténě, které museli řešit hygienici,
Damoklův meč možného propouštění nad pracovníky v lázních, to
vše si vybírá a vybere daň. Podle
našeho názoru je nutné pro další
bezproblémové fungování zdravotnictví a sociálních služeb pomoci
lidem, kteří pečují o jiné, nebo zabezpečují provozy jednotlivých zařízení. Odbory mají návrhy na řešení, kterými bychom chtěli pomoci zaměstnancům v našich resortech. K tomu ovšem potřebujeme
nejen program, ale také partnery,
kteří budou ochotní naslouchat
a budou mít jako jednu z priorit lidi, kteří pomáhají jiným.
Po covidu a po válce na
Ukrajině jsme byli přesvědčeni, že
nikdo již nemůže zpochybnit význam kvalitního zdravotnictví a fungujících sociálních služeb. Mýlili
jsme se, může. Nedůstojné handrkování s vládou o zvýšení platů
a mezd při součtu dvouleté inflace 26 % je toho důkazem. Peníze
jsou, není vůle. Odbory to v příštím období nebudou mít jednoduché. Nic nepřijde samo, za vším
někdo stojí, za vším je třeba práce.
Je proto nutné abychom si připomněli principy, které hájíme a naši
představu o slušné, morální a solidární společnosti. A o tom bude náš
sjezd.
Závěrem vám všem ještě jednou
děkuji za vynikající práci, kterou
odvádíte ve prospěch jiných, za vaši pomoc, podporu a přízeň.
Nezapomínejte, že odbory jsou
dnes téměř jediným zástupcem zaměstnanců a slabých. A že náš odborový svaz je „první pomoc i dlouhodobá péče“.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz
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7. září
* Formou on-line jednali zástupci MPSV a sociálních parterů o stanovení personálních standardů.
Projednával se personální standard pro poskytování sociálních
služeb ve zdravotnických zařízeních. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.
* Odpoledne se v budově OS sešla pražská krajská rada. Projednávala se aktuální situace ve
zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Krajská rada se také zabývala přípravou krajské konference. Jednání
se účastnilo vedení OS.
8. září
* Místopředsedkyně OS Jana
Hnyková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou se na MPSV zúčastnily jednání o katalogu prací.
* Místopředseda OS Lubomír
Francl se spolu se zástupci odborové organizace v Janských Lázních zúčastnil jednání o navýšení
mezd od 1. 9. 2022.
9. září
* Formou on-line jednala porada
zástupců ČMKOS před tripartitou. Za OS se jako členka delegace zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.
* On-line formou jednali zástupci odborových svazů sdružených
v ČMKOS o přípravě demonstrace 8. října. Za OS se jednání
zúčastnili předsedkyně Dagmar
Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.
12. září
* V Praze se setkali zástupci odborových organizací a vedení OS
na jednání pražské krajské konference.
13. září
* V Praze se setkali zástupci odborových organizací a vedení OS
na jednání středočeské krajské
konference.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání plenární schůze Rady hospodářské
a sociální dohody ČR (tripartity).
14. září
* Krajskou konferenci Pardubického kraje vedli místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.
* Předsedkyně OS Dagmar Žit-

Demonstrace ČMKOS Proti chudobě

Demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů
Proti chudobě se konala v sobotu 8. října 2022 v 12.05 na pražském Václavském náměstí. Před zahájením hodinu a půl trvající
akce se mnozí členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR zastavili u stanu ČMKOS s pultíkem svého odborového
svazu, aby si zde vyzvedli kšilt s logem svazu, píšťalku či další
drobné vybavení. Na demonstraci dorazili, stejně jako kolegové
z dalších odborových svazů, z celé České republiky. Záznam celé
akce najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=XJvVR0buM4c&t=4769s

Demonstraci zahájila a slovem provázela místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.
Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl citát Václava Havla, že lhostejnost k celku je to, co
otevírá dveře zlu. Sdělil, že v tutéž dobu se ze stejných důvodů
koná odborová demonstrace také
na Slovensku, a tlumočil kolegům solidaritu a podporu.
Účastníky pražské demonstrace ve videonahrávce pozdravila
prezidentka slovenské Konfederace odborových svazů Monika
Uhlerová, která uvedla, že také
slovenští odboráři své vládě vyčítají nečinnost v době vysoké
inflace a energetické krize.
Předsedkyně
Odborového
svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR Dagmar Žitníková připomněla význam a nezastupitelnost práce zaměstnanců veřejných služeb, kteří pečují o zdraví, bezpečí, o slabé a nemohoucí,
učí děti, zajišťují dopravu, zabezpečují chod státu, chod služeb. Připomněla obrovský nárůst
cen základních potravin a obavy
občanů o to, jak zvládnou uživit
sebe a svoji rodinu. Vyzvala
vládu, aby zaměstnancům veřejných služeb a všem občanům dala perspektivu a jistotu, aby
zvýšila platy a minimální mzdu.
„Lidé se mají uživit prací, ne nedůstojnými dávkami. Vládo, ko-

nej, můžeš. Ideologie musí jít
stranou. A pokud to neumíš, nebo nechceš, tak dej příležitost jiným.“
Předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR
Václav Krása popsal kritickou
ekonomickou situaci mnoha lidí
se zdravotním postižením způsobenou současnými cenami energií a pro ně nezbytných pomůcek
a desetiměsíční otálení vlády,
která s tím přes všechny žádosti
a upozornění nic nedělá. Upozornil také na jejich velký strach
z války.
Předsedkyně
Odborového
svazu zaměstnanců poštovních,
telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová připomněla práci zaměstnanců pošty, kteří v první linii
zajišťovali služby i v době pandemie a nyní pracují v situaci,
kdy jejich finanční problémy
jsou extrémní, průměrná mzda je
nízká a nemají možnost zvládnout rostoucí ceny energií.
Prezident Unie orchestrálních
hudebníků Jiří Dokoupil připomněl širokou paletu profesí zaměstnanců v kultuře a jejich
špatnou finanční situaci zvláště
v regionech. Varoval před hrozbou trvalé destrukce kultury
v naší zemi, a to nejen z důvodu
finančních, ale i kvůli nově připravované legislativě.
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Anna Kárníková, ředitelka
Hnutí Duha, které spolu s dalšími ekologickými organizacemi demonstraci odborů podpořilo, zdůraznila, že před letošní zimou je třeba posílit a snáze zpřístupnit sociální pomoc domácnostem.
Mluvčí sdružení Fridays for
future Klára Bělíčková k tomu
doplnila narůstající energetickou chudobu a konstatovala, že
stát dlouhodobě tento problém
ignoruje.
Předseda OS KOVO Roman
Ďurčo zmínil vysokou inflaci
a ceny energií, liknavý přístup
vlády a ohrožení průmyslu kvůli
cenám energií. Připomněl také
nesplněné sliby ohledně důchodů zaměstnanců z nejtěžších
provozů.
Předseda Aliance drážního
provozu Jan Zazvonil připomněl
význam železnice pro fungování
celého státu a hospodářství, problémy, které nyní způsobují vysoké ceny energií a paliva, nedostatek zaměstnanců a jejich
nízké mzdy.
Předseda ČMKOS Josef
Středula zdůraznil, že lidé, kteří
demonstrují a říkají svůj názor,
Česko nerozdělují. Česko rozděluje vláda, a to na bohaté
a chudé. Popsal jednání odborů
s vládou a jejich požadavky na
zastropování cen vznesené již
letos v lednu. Porovnal nečinnost naší vlády s děním v jiných
evropských zemích zemích, kde
vlády podporují jak občany, tak
i průmysl. Podtrhl, že je třeba
pomoci i velkým firmám. Odbory se chtějí dohodnout, chtějí
důstojnou práci, důstojný život,
důstojné mzdy, včetně mzdy minimální, kterou ihned požadují
zvýšit na 18 200 Kč. Navázal na
slova Václava Krásy a řekl, že
válka nepatří do tohoto století
a je třeba udělat vše pro její
ukončení.
Společné prohlášení odborových svazů přednesl předseda
OS KOVO Roman Ďurčo.
Demonstraci ukončila státní
hymna.
PhDr. Marie KLÍROVÁ,
klirova.marie@cmkos.cz
Foto autorka
Mnoho dalších fotografií z akce najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory
.cz/demonstrace-cmkos-protichudobe/
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níková se zúčastnila konference
České lékařské komory k vyhodnocení covidové pandemie. Jednání se účastnil také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
15. září
* Krajskou konferenci Královéhradeckého kraje řídili místopředsedkyně OS Jana Hnyková
a místopředseda OS Lubomír
Francl.
16. září
* Místopředseda OS Lubomír
Francl se dopoledne zúčastnil
specializovaného semináře pro
zástupce odborových svazů na téma Nástroje pro aktivní participaci zaměstnanců na spravedlivém
přechodu k nízkouhlíkové ekonomice za účasti zahraničního experta, kterým byl Jan Stentoft,
profesor v oblasti řízení dodavatelských řetězců (University of
Southern Denmark, Odense,
Dánsko).
* Odpoledne jednal tripartitní
Pracovní tým pro zdravotnictví.
Části jednání se účastnil ministr
zdravotnictví Vlastimil Válek, za
OS se účastnilo celé vedení a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, která je
řídící týmu.
19. září
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání
Rady ČMKOS, kde se probírala
aktuální situace ve společnosti
a příprava demonstrace.
* Krajskou konferenci Libereckého kraje řídili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.
20. září
* Krajské konference Plzeňského kraje se zúčastnilo celé vedení
OS.
21. září
* Krajské konference Karlovarského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.
22. září
* Jednání krajské konference
Jihočeského kraje řídil místopředseda OS Lubomír Francl.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se účastnila první části
jednání konference Zdravotnictví
2023, kterou již tradičně pořádá
Unie zaměstnavatelských svazů.
V diskusním příspěvku vznesla
dotaz na ministra zdravotnictví
k navýšení platů a mezd v roce

Společné prohlášení odborových svazů sdružených v ČMKOS

Členské odborové svazy ČMKOS působící
ve všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby
surovin, ve vědě a výzkumu, v obchodu a ve
službách, včetně těch veřejných, a ve veřejné
správě vyzývají vládu, aby urychleně řešila
současnou kritickou situaci v České republice. Chceme, aby vláda přijala účinná opatření
ke zkrocení inflace, a to především výraznou
regulací cen energií a marží. Nechceme nic
jiného než to, co dělají již půl roku i déle jiné
země Evropské unie – a jejich míra inflace je ve
srovnání s Českou republikou podstatně nižší.
Vyzýváme vládu, aby konala! Aby řešila
skutečné problémy lidí a firem dříve, než se
česká ekonomika propadne do hluboké recese. Zaměstnanci jsou oběťmi této krize, kterou
ale nezavinili. Hodnota jejich mzdy dramaticky
klesá, zatímco ceny zboží běžné spotřeby rostou šíleným tempem. To prohlubuje stávající
nerovnosti, narušuje sociální smír a v konečném důsledku rozděluje lidi. Nejvíce postiženi
jsou nejen špatně placení zaměstnanci a zranitelné osoby, ale také střední třída, která již nyní
pociťuje razantní pokles životní úrovně.
Požadujeme proto okamžité zavedení
přísné cenové regulace a cenové kontroly
u všech základních životních potřeb – u potravin, u tepla a teplé vody, u nájemného
i u pohonných hmot a ostatních paliv. U zastropovaných cen plynu a silové elektrické
energie požadujeme snížit cenový strop na úroveň doporučenou Evropskou komisí na straně
výrobce a nikoliv distribuce, respektive zákazníka. Jen tak totiž bude možné ceny energií
udržet na uzdě, a přitom na ně nedoplácet tak
ohromné sumy ze státního rozpočtu.
Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrovnání propadu reálných mezd
a platů za rok 2022. Odmítáme kroky vlády
i ČNB, které směřují k tomu, že zaměstnanci
jako jediní svými mzdami a platy, svou životní
úrovní a životní úrovní svých rodin zaplatí za
snížení neudržitelné inflace. Tu občané sami
nezavinili, ale mají ji platit? A to v situaci, kdy
enormně rostou zisky především velkých energetických, finančních a také mnohých průmyslových koncernů, pro něž jsou naši zaměstnanci stále levnou pracovní silou.
Požadujeme zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjednávání na rok 2023 v zájmu
udržení kupní síly mezd a platů, a to zejména zvýšením minimální mzdy o 2000 Kč měsíčně ještě letos, zvýšením procentní výměry
nemocenské a ošetřovného o 20 % a zvýšením
platů v celé rozpočtové sféře o 10 % od 1. 1.
2023. Jen tak se vyhneme dramatickému poklesu ekonomiky se všemi negativními důsledky.
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Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná
opatření k řešení krize životních nákladů. Je
nutné, aby bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale také sociální dávky, včetně
příspěvku na péči a rodičovského příspěvku.
Dále vyzýváme vládu, aby zastavila rozklad veřejných financí a zajistila dostatečné
rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému. Požadujeme proto okamžitě
zastavit připravované a zrušit již přijaté snížení
daní v letošním roce a udržet systém elektronické evidence tržeb minimálně v současné podobě. V této době, kdy je třeba především zastavit hrozivou inflaci a kompenzovat dopady
drahých energií domácnostem i firmám, nelze
nezodpovědně mrhat veřejnými zdroji v rozsahu minimálně 60 mld. Kč ve prospěch omezených skupin podnikatelů.
Vládu dále žádáme, aby připravila a co
nejrychleji uvedla do života za účasti sociálních partnerů národní protikrizový plán.
Ten musí vedle protikrizových opatření na
ochranu příjmů a pracovních míst v průmyslu,
ve službách a ve veřejném sektoru a opatření
vedoucích k udržení a postupnému růstu kupní
síly zaměstnanců a jejich rodin, obsahovat také
plán pomoci nejohroženějším skupinám obyvatelstva – lidem, kteří nezvládají hradit účty za
energie, jídlo a nájemné. Právo na jídlo a teplo
domova patří mezi lidská práva a je povinností
vlády je ochraňovat. Od lidí žijících v chudobě
nelze očekávat, že budou platit neúnosně vysoké účty a je třeba je chránit zákazem odpojování od sítí. Proto požadujeme zestátnění kritické infrastruktury státu v oblasti energetiky či vodního hospodářství – energie se musí
stát veřejným statkem, a ne být nástrojem extrémních spekulací ohrožujících celé regiony
a státy.
Nebudeme čekat na to, až v důsledku enormních nákladů na energie začnou krachovat firmy, které vytváří pracovní místa. Firmy musí
fungovat a lidé musí mít práci, která je dobře uživí a která udrží spotřebu obyvatelstva na potřebné výši. Vždyť spotřeba představuje polovinu hrubého domácího produktu
České republiky a při jejím razantním snížení
by naše ekonomika měla opravdu vážné problémy. Také proto je zásadní udržet reálné
mzdy a platy.
Vládo, je pět minut po dvanácté, proto konej rychle a efektivně v zájmu naší země, jejích podniků a obyvatel!
Sociální smír je jednou z nejcennějších
hodnot, kterou máme. Udělej vše pro to,
abychom ji neztratili!
Praha 8. října 2022
Václavské náměstí, Praha

stalo se

2023. Ministr Vlastimil Válek
počítá s možností zvýšení platů
a mezd ve zdravotnictví mezi třemi až čtyřmi procenty.
23. září
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se dopoledne zúčastnila
druhé části konference Zdravotnictví 2023.
* Odpoledne se předsedkyně OS
Dagmar Žitníková přesunula do
Plzně, kde základní odborová organizace FN Plzeň pořádala setkání s bývalými zaměstnanci důchodci. Setkání se konalo po covidové době poprvé a bylo velmi
milé. Předsedkyně odborové organizace Blanka Suchá a její kolegyně měly vše pečlivě připravené a všichni byli náramně spokojení. Setkání se účastnil také
ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, který seznámil bývalé pracovníky s aktuální situací v nemocnici a vyzdvihl práci bývalých zaměstnanců.
25. září
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou
Sdružení odborových organizací
skupiny AGEL Pavlem Michnou.
Projednali aktuální situaci ve
zdravotnictví, hlavně v nemocnicích.
26. září
* On-line jednání rady ČMKOS
se zúčastnila předsedkyně OS
Dagmar Žitníková. Po jednání
Rady ČMKOS následovala porada předsedů odborových svazů
veřejných služeb k jednání s premiérem a předsedy koaličních
stran k navýšení platů od 1. ledna
2023.
27. září
* Delegace předsedů odborových svazů zastupujících zaměstnance veřejných služeb jednala se
zástupci koaličních stran o zvýšení platů od 1. 1. 2023. Za koalici
bylo sděleno, že vláda neplánuje
zvýšit tarify pro zaměstnance veřejných služeb vyjma příslušníků
bezpečnostních sborů.
29. září
* Na společné tiskové konferenci OS a LOK-SČL vystoupili
předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl a předseda LOKSČL Martin Engel. Oba odborové
svazy zaslaly premiérovi Petru
Fialovi otevřený dopis, ve kterém

Předsedkyně Žitníková v Českém rozhlase o odborové demonstraci

Proč účast na sobotní demonstraci odborů nebyla tak vysoká,
jak se očekávalo? Jak vláda na požadavky odborových organizací reaguje? A jak se konfederace odborových svazů staví k prezidentské kandidatuře předsedy Josefa Středuly? Hostem Dvaceti
minut Radiožurnálu v pondělí 10. října byla Dagmar Žitníková,
předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.
■ Nižší než očekávanou
účast vysvětlil šéf ČMKOS
Josef Středula tím, že lidé museli na směnu. Opravdu?
Je to pravda, třeba ve zdravotnictví taková situace je.
Nedostatek zaměstnanců velmi
často způsobuje to, že lidé mají
například pouze jeden volný
víkend.
Lidé jsou v práci přetížení,
unavení, velice často už jim potom nezbývá síla na nic jiného
a dají přednost rodině. Na druhou stranu se demonstrace účastnily například i rodiny s dětmi,
které přijely až ze severní
Moravy nebo z Plzně.
■ Jaký myslíte, že posíláte
sobotní akcí vládě vzkaz?
Myslím, že vláda by měla akci vzít hodně vážně, protože demonstrace nepořádají pouze odbory, ale i jiné iniciativy a další
uskupení. Nespokojenost lidí,
ale hlavně obavy o budoucnost
v České republice, jsou poměrně
velké.
To nejsou moje odhady, ale
seriózní průzkum, který odhalil,
že téměř 80 % občanů se v ČR
bojí toho, co bude zítra. Bojí se
cen potravin, cen energií, bojí se,
jestli zvládnou zaplatit bydlení.
Nejistota je obrovská. Vláda by
si to měla znovu uvědomit a také

na to reagovat, koneckonců
i o tom jsou požadavky odborů.
■ Máte od vlády nějakou reakci?
Zatím je reakce velmi vlažná,
nicméně myslím si, že další jednání by určitě měla proběhnout
a měli bychom se vrátit k tomu,
jak bude vypadat odměňování
zaměstnanců ve veřejných službách v příštím roce, jak bude vypadat minimální mzda, ceny potravin, energií a další.
■ Řekla jste důležitý fakt,
že účastníky demonstrace pojí strach, strach z budoucnosti
o důstojnou existenci. To jsou vaše slova. Je ale zodpovědné v lidech tento strach přiživovat?
Myslím, že ten strach nepřiživujeme, snažíme se jen názory
lidí přenést na platformu, která
současný problém může řešit. Po
všech jednáních se snažíme objektivně informovat o tom, co
jsme domluvili či nedomluvili
s vládou a jak se situace může či
nemusí vyvíjet. Chtěli jsme, aby
vláda reflektovala to, z čeho mají lidé obavy.
Podle statistických údajů roste
počet chudých lidí, lidí, kteří
jsou ohroženi chudobou, dnes situaci přestává zvládat už i střední třída. Raketově rostou ceny
hypoték, mladí lidé nemají

možnost dosáhnout na vlastní
bydlení.
Ceny základních potravin neskutečně vzrostly, i ty opravdu
nejzákladnější. Podle statistických srovnání stál olej v lednu
okolo 29 korun, dnes stojí 80
korun, chleba stojí 45 korun.
Lidé se obávají, že to nezvládnou. A neobávají se jenom ti nízkopříjmoví, obávají se i ti, kteří
mají příjmy na úrovni třeba
průměrné mzdy.
■ Je pro vás prezidentská
kandidatura Josefa Středuly
problematická? Neměl by se
jako mluvčí odborářů upozadit? Neměl by po dobu kampaně za vás vystupovat někdo
jiný?
Josef Středula byl zvolen
předsedou konfederace. Jeho role je, aby přednášel na veřejnosti zájmy všech 31 odborových
svazů a mnoho témat a jednotlivých námětů je propojeno, takže
oddělit jeho prezidentskou kampaň od toho, že je předsedou
ČMKOS, je velmi těžké. On to
nejspíš také tak vnímá.
Na druhou stranu, když bychom se vrátili k některým minulým prezidentským kandidátům nebo ke kandidátům do
Senátu, mnoho z nich byli také
lidé, kteří pracovali pro odbory
a kteří takto fungovali.
Ptal se Vladimír KROC

Děkuji všem
pořadatelům
i účastníkům na
demonstraci
ČMKOS 8. 10.
2022. I když
náš odborový
svaz nabízel
platbu autobusů a dopravy, dle
mého názoru nás bylo málo. Při
oslovování našich členů jsem
chápala důvod nemoci, či směny,
přesto bych chtěla přemýšlet, proč
nás bylo tak málo.
Možná pocit, že demonstrace
již byly a nic se nezmění. Prosím,

nesmíme se nechat vyhořet.
Naopak musíme ukázat sílu a nezdolatelnost, přece máme názor,
který si nebudeme jen povídat někde u skleničky, ale chceme problémy řešit.
Možná strach či obava. Zde je
nutno podotknout, že jak si to
člověk udělá, tak to má. Odborové
organizace mnohdy pracují jako
skryté „partyzánské“, jak říkám
já. A pomáhám všem, jak jen mohu. Mnohde je však prestiž odborové organizace taková, že si pan
ředitel ani nepřendá židli, aniž by
se s odbory poradil. Jistě, terén je

odlišný, lépe se pracuje, když je
možno opřít se o zřizovatele, soukromé například polikliniky hledají jinou cestu, ale i zde máme
aktivní základní organizace, za nimiž je vidět úspěšná práce.
Já se před všemi odboráři
skláním, jsou to lidé, kteří chtějí
pracovat pro zaměstnance, jejich
dobré podmínky, spravedlivé
odměňování atd. Jen jsem se toho
8. 10. 2022 na Václaváku lekla,
jestli nás není čím dál méně.
lic. Ivana BUREŠOVÁ,
regionální manažerka OS,
buresova.ivana@cmkos.cz

Zamyšlení po demonstraci
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stalo se

vyzývají vládu k navýšení platových tarifů pro zaměstnance ve
zdravotnictví a sociálních službách o 15 %.
3. října
* Krajské konference Kraje Vysočina se v Jihlavě zúčastnilo celé vedení OS.
4. října
* Formou on-line jednala pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro rozvoj ošetřovatelství. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
* Jednání krajské konference
Jihomoravského kraje v Brně se
účastnilo celé vedení OS.
* Odpoledne v jihomoravských
Bulharech za účasti vedení OS
jednala sekce zdravotnických
záchranných služeb s předsedy
odborových organizací ze záchranek. Na programu bylo projednání pracovních podmínek záchranářů, jejich odměňování a novela zákona o důchodovém pojištění, kterou předložil ministr
práce a sociálních věcí Marian
Jurečka.
5. října
* V jihomoravských Bulharech
za účasti vedení OS pokračovalo
jednání sekce zdravotnických
záchranných služeb s předsedy
odborových organizací ze záchranek.
6. října
* Ranní porady předsedů OS
a vedení ČMKOS se zúčastnila
předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
* Krajské konference Ústeckého
kraje se účastnili předsedkyně OS
Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.
* Místopředsedkyně OS Jana
Hnyková se v Táboře zúčastnila
XIII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který
pokračoval i následující den.
8. října
* Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti
chudobě.
10. října
* Formou on-line se k jednání
sešli předsedové OS sdružených
v ČMKOS, aby projednali konečné stanovisko k transpoziční novele zákoníku práce. Jednání se
zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
* K projednání situace v hygie-

Zemřel kolega František Hájek

Odborový svaz obdržel smutnou zprávu, že v pátek 7. října

zemřel náš kolega Ing. František Hájek. František Hájek pra-

coval v nemocnici v Teplicích, kde stál po léta v čele zdejší
odborové organizace, roce 2006 spoluzakládal v Ústeckém

kraji krajskou radu odborového svazu a až do dubna v roce
2013 byl jejím předsedou. Poté ze zdravotních důvodů z této
funkce odstoupil, ale ještě po nějakou dobu předával kolegům
své zkušenosti jako řadový člen krajské rady. Ve všech svých

funkcích vždy vytrvale hájil práva zaměstnanců nemocnice
i dalších zaměstnanců zdravotnictví a sociálních služeb v Ústeckém kraji. Čest jeho památce.

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí
rady odborového svazu společně zabývali přípravami na IX. sjezd,
který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu. Zhodnotili krajské
konference a znovu projednali připomínky a návrhy týkající se stanov odborového svazu. Výkonná rada rozhodla o udělení nejvyššího
svazového vyznamenání Čestný člen OSZSP ČR Milanu Synkovi
a Tomáši Havláskovi.
kové organizace na akciové spoV úterý 18. října jednaly výkonlečnosti.
ná a dozorčí rada samostatně.
Předsedkyně Dagmar Žitníková
informovala členy výkonné rady
o vyjednávání o zvýšení platů
a mezd v příštím roce a o aktuálním stavu projednávání možnosti
předčasného odchodu do důchodu
bez krácení penze pro záchranáře.
V souvislosti s připravovaným katalogem prací se probraly možnosti změn v platovém zařazení
zaměstnanců sociálních služeb.
Výkonná rada diskutovala o záměru Jihomoravského kraje
převést své nemocnice příspěv-

O činnosti dozorčí rady OS
poreferovala její členka Martina
Hvozdenská.
Členové krajské rady informovali o aktuálním dění ve svých regionech.
PhDr. Marie KLÍROVÁ,
klirova.marie@cmkos.cz
Foto autorka

Ivana Břeňková byla zvolena do čela regionu EPSU

Novou předsedkyní volebního regionu pro střední Evropu a západní Balkán Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) byla 20. září zvolena Ing. Ivana Břeňková, vedoucí
právního a sociálního oddělení OS zdravotnictví a sociální péče ČR.
Bývalý předseda regionu Boris Pleša z Chorvatska svou činnost ukončil z důvodu odchodu
do důchodu. Ivana Břeňková zastávala pozici místopředsedkyně, po obdržení nominací získala podporu a byla zvolena všemi účastníky jednání. Novým
místopředsedou byl zvolen Vladimír Povičevič z Černé Hory.
Jednání se uskutečnilo v on-line formě dne 20. září, aby si
zvolilo nové vedení a odstartovalo přípravu na sjezd EPSU,

který se bude konat ve dnech 16.
až 20. června 2024 v Bukurešti.
Region také nominoval za Českou republiku zástupce pro přípravu stanov EPSU, a to kolegu
z OS UNIOS Michala Votavu.
Témata regionu, která chce
EPSU řešit, jsou shodná s tématy všech jednotlivých zemí regionu. Je to především bezpečnost
národů, řešení neúnosných nákladů na živobytí, sociální dialog na evropské a národních
úrovních, nábor a udržení odbo-
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rářů a posílení síly k vyjednávání.
V regionu pro střední Evropu
a západní Balkán EPSU jsou zastoupeny odbory z České republiky, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kosova,
Maďarska, Severní Makedonie, Slovenska, Slovinska a Srbska.

stalo se

nické službě sešla sekce pracovníků hygienické služby. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar
Žitníková a vedoucí právního
a sociálního oddělení OS Ivana
Břeňková.
* V podvečerních hodinách se
neformálně setkali členové Evropského hospodářského a sociálního výboru se zástupci odborových svazů sdružených v Asociaci samostatných odborů ČR.
Na pozvání předsedy Bohumíra
Dufka se setkání zúčastnila také
předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Akce byla perfektně zorganizovaná a všichni účastníci
měli možnost zhlédnout večerní
Prahu z paluby lodi.
11. října
* V hotelu Diplomat v rámci
českého předsednictví jednal
Evropský hospodářský a sociální
výbor. Hlavními tématy jednání
bylo naplňování Zelené dohody
a sociální dialog. V panelové diskuzi za OS vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
Dalšími účastníky byli předsedkyně základní odborové organizace pražské Všeobecné fakultní
nemocnice Monika Stejnerová,
předseda základní organizace
ZZS hlavního města Prahy Jakub
Štětka, odpoledne také vedoucí
právního a sociálního oddělení
OS Ivana Břeňková.
* Na jednání ke katalogu prací
na MPSV zastupovala OS vedoucí právního a sociálního oddělení
Ivana Břeňková.
* Jednání krajské konference
Moravskoslezského kraje řídili
místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.
12. října
* Krajské konference Olomouckého kraje se zúčastnilo celé vedení OS.
13. října
* Krajské konference Zlínského
kraje se zúčastnilo celé vedení
OS.
14. října
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS
Jana Hnyková jednaly se zástupci
odborové organizace Nemocnice
Polička a se zástupci managementu nemocnice o aktuálních
problémech malých nemocnic.


ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY
pro IX. sjezd OSZSP ČR,
který se bude konat ve dnech 10. a 11. 11. 2022

Dozorčí rada OS je nejvyšší kontrolní orgán OS a její činnost vyplývá ze stanov OSZSP ČR, ve kterých je uvedena povinnost informovat nejméně 6x ročně o závěrech svých jednání výkonnou radu
OS a podat zprávu o své činnosti
sjezdu a celostátní konferenci OS.
Ve smyslu uvedených povinností bude informován zprávou o činnosti dozorčí rady IX. sjezd
OSZSP ČR, který se bude konat ve dnech 10. a 11.
11. 2022.
VIII. sjezd OSZSP ČR zvolil 7 členů a 2 náhradníky dozorčí rady ve složení Blanka
Bartáková, Martina Hvozdenská, Martin
Kučera, Bc. Jana Procházková, Bc. Stanislav
Taťoun, Zdeněk Vohnout a Soňa Vytisková. Na
prvním jednání byla zvolena předsedkyní dozorčí
rady Soňa Vytisková a místopředsedou Bc.
Stanislav Taťoun. V tomto složení pracovala dozorčí rada do podzimu 2020, kdy odstoupil
Stanislav Taťoun a místo něj byl místopředsedou
zvolen Zdeněk Vohnout. Členkou dozorčí rady byla jmenována sjezdem zvolená náhradnice Libuše
Pavlíková. V listopadu 2021 ukončil svoji činnost
v dozorčí radě Martin Kučera.
Jednání dozorčí rady se konalo v termínech podle projednaného a schváleného plánu práce. Od
VIII. sjezdu se uskutečnilo 38 řádných zasedání,
z toho 4 on-line. Činnost dozorčí rady byla částečně
omezena v souvislosti s nemocí COVID-19. Každý rok se také konala společná jednání dozorčí
a výkonné rady odborového svazu. Také tato jednání se z důvodu omezení setkávání v období pandemie konala několikrát on-line.
Usnášeníschopnost dozorčí rady byla vždy zajištěna účastí nadpoloviční většiny jejích členů. Na
jednání dozorčí rady byli zváni zástupci vedení odborového svazu, zaměstnanci odborového svazu
a případně také zástupci základních organizací, i tato některá jednání proběhla on-line s ohledem na
doporučení a nařízení vlády v době nouzového stavu při pandemii COVID-19.
Z jednání dozorčí rady byly pořizovány zápisy,
které byly předkládány výkonné radě. Zástupce dozorčí rady, ve většině případů předsedkyně, se
zúčastňoval jednání výkonné rady. Zde předsedkyně doplňovala informace k předloženému zápisu,
seznamovala členy výkonné rady s uvedenými
závěry, připomínkami a doporučeními dozorčí rady.
Dozorčí radě byly předkládány zápisy z jednání
výkonné rady. Dozorčí rada průběžně podávala informace o své činnosti v Bulletinu.
Dozorčí rada připomínkovala návrhy připravovaných
rozpočtů a kontrolovala plnění již
schváleného rozpočtu. Při přípravě a projednávání
návrhů rozpočtů dozorčí rada spolupracovala s ekonomickou komisí.
str. 6
Bulletin 10/2022

Dozorčí rada se zabývala kontrolou hospodaření
OS a s tím související kontrolou účetních dokladů
a pokladny. Plánovaně i namátkově byla prováděna
kontrola hotovosti a cenin. Dále průběžně probíhala kontrola čerpání jednotlivých rozpočtovaných
položek. Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví bylo vedeno přehledně a věcně správně v souladu
s platnými právními předpisy, o čemž svědčí také
výsledky provedených auditů.
Dozorčí rada prováděla kontrolu výdajů na právní služby pro OS a jeho členy, nákladů D.A.S., byly jí pravidelně předkládány reporty s činností
smluvního právníka a přehled využívání D.A.S. našimi členy. Dále kontrolovala plnění a čerpání
Zajišťovacího fondu. Členy dozorčí rady byla prováděna každoročně inventarizace majetku OS i společnosti Bona Serva a při porovnávání inventárních
seznamů se skutečným stavem neshledala žádné
rozdíly.
Dozorčí radě byly předkládány zprávy o hospodaření a účetní uzávěrky pro výroční zprávy za roky 2018 až 2021, ve kterých dozorčí rada konstatovala, že z důvodu vykazovaných deficitů rozpočtu v jednotlivých letech volebního období je
nutné zavést taková opatření, která povedou
k ekonomické stabilitě odborového svazu. Současné finanční ztráty jsou kryty z finančních rezerv OS, proto dozorčí rada apelovala na vedení
svazu a výkonnou radu, aby se nastavenými
úspornými opatřeními snažila připravit pro následující období rozpočtovou rovnováhu.
Dozorčí rada byla účastna projednávání hospodaření společnosti Bona Serva. I v tomto případě je
hospodaření v červených číslech, také zde se bohužel projevily nepříznivé faktory spojené s pandemickou situací onemocnění COVID-19 a dopady,
kterého nezmírnilo ani čerpání dotací spojených
s COVID-19.
Na dozorčí radu se obraceli odmítnutí žadatelé
o členství v základních odborových organizacích.
Dozorčí rada zkoumala vždy individuálně důvody
odmítnutí členství v souvislosti s platnými stanovami OS a kontrolovala postup ZO v těchto záležitostech. Při řešení pak dozorčí rada jednala se zástupci ZO ve spolupráci s vedením OS i s regionálními
managery. Některá z těchto jednání se uskutečnila
také v on-line režimu. Dozorčí rada konstatuje, že
v posledním období narůstá četnost těchto případů.
Závěrem mi dovolte poděkovat mým kolegům
z dozorčí rady za důsledně odvedenou práci, kterou
během celého volebního období vykonávali při jednáních dozorčí rady.
Dále bych chtěla jménem svým i jménem členů
dozorčí rady poděkovat vedení svazu, členům výkonné rady i zaměstnancům svazu za spolupráci při
plnění úkolů a realizování činností dozorčí rady.
Za dozorčí radu
Soňa Vytisková,
předsedkyně dozorčí rady
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Jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví Rady hospodářské
a sociální dohody ČR (zdravotnická tripartita) se konalo dne 16.
září. Termín jednání a program se vždy domlouvá s kanceláří ministra zdravotnictví tak, aby se ministr prof. MUDr. Vlastimil
Válek, CSc., MBA, EBIR, mohl osobně účastnit. Hlavními body
jednání byly příprava státního rozpočtu pro rok 2023, úhradová
vyhláška pro rok 2023 a navýšení platů a mezd pro rok 2023 pro
zaměstnance ve zdravotnictví.
Za vládní stranu se společně
stanic, Státního zdravotního ústas ministrem zdravotnictví zúčastvu a zdravotních ústavů, dále na
nil náměstek ministra Bc. Josef
finance na mimořádný dotační
Pavlovic, náměstek pro legislatiprogram pro poskytovatele lůžvu a právo JUDr. Radek Policar,
kové péče s cílem zajištění prenáměstkyně pro ekonomiku a zdravence negativních dopadů epidevotní pojištění Ing. Helena Rögmie COVID-19 na zaměstnance.
nerová, hlavní hygienička ČR
Pro vyjasnění: jde o lázeňskou,
MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,
léčebnou a rehabilitační terapii
státní tajemník Ministerstva zdrapro zaměstnance nemocnic, kteří
votnictví Mgr. Stanislav Měšťan.
si nemohli vouchery vybrat.
Ministerstvo financí zastupovala
Odbory požádaly, aby byly řešeředitelka odboru rozpočtové poliny také vouchery pro vybrané zatiky společensky významných
městnance hygienické služby.
odvětví Ing. Helena Doktorová
Podle slov ministra Válka, poa Ministerstvo práce a sociálních
kud bude částka nadpožadavku
věcí Mgr. Petr Viták.
schválena, nemusel by být proZa Odborový svaz zdravotnicblém část použít pro zaměstnance
tví a sociální péče ČR se zúčasthygienické služby tak, jak odbory
nili předsedkyně Bc. Dagmar Žitdlouhodobě požadují.
níková, místopředsedové Mgr.
K návrhu rozpočtu předložily
Jana Hnyková a Mgr. Lubomír
odbory připomínky, které byly
Francl a vedoucí právního a socizaslány ministerstvu před jedálního oddělení Ing. Ivana
náním pracovního týmu. Odbory
ostře nesouhlasily se snížením
Břeňková, která je řídící pracovobjemu prostředků na platy, na
ního týmu.
očkování a s celkovým poklesem
Za Lékařský odborový klub –
výdajů Ministerstva zdravotnicSvaz českých lékařů se zúčastnil
tví.
jeho předseda MUDr. Martin
Odbory zásadně nesouhlasí se
Engel.
snížením objemu prostředků na plaZa zaměstnavatele se zúčastnil
ty o 2 % pro zaměstnance, jejichž
prezident Unie zaměstnavatelplaty jsou hrazeny ze státního
ských svazů ČR Ing. Jiří Horozpočtu, například krajských hyrecký, Ph.D., MBA, se svým
gienických stanic. Pro odbory je
týmem.
toto snížení objemu financí na
Návrh státního rozpočtu
platy o 2 % nepřijatelné. Jednání
Základní parametry státního
vlády a odborů o navýšení platů
rozpočtu pro rok 2023 byly stanostátních zaměstnanců, zaměstnanveny Ministerstvu zdravotnictví
ců ve veřejných službách a správě
dopisem z Ministerstva financí již
nebylo ukončeno. Odbory poža30. června 2022. Během léta se
dují navýšení platových tarifů.
ukazatele měnily a došlo k metoO konečné verzi státního rozdickým a organizačním změnám.
počtu bude na svém jednání rozŘečí úředníků a podle stanovehodovat vláda dne 20. září.
ných pravidel jde o různé běhy
Jednání o navýšení platů
přípravy rozpočtu. Poslední proa mezd musí jít současně s vyjedbíraný běh na jednání pracovního
náváním o ukazatelích státního
týmu měl číslo 4. Předložený rozrozpočtu a vyhlášky o stanovení
počet není konečný a bude prohodnot bodu, výše úhrad za hrajednán vládou 20. září.
zené služby a regulačních omezeMinisterstvo zdravotnictví přední pro rok 2023, zkráceně úhraložilo Ministerstvu financí naddové vyhlášky.
požadavky, čili požadavky na naÚhradová vyhláška
výšení financí v různých položpro rok 2023
kách. Pro odbory jde o důležité
Informace o parametrech návrpoložky na udržení platů zaměsthu úhradové vyhlášky pro rok
nanců krajských hygienických

2023 přednesla náměstkyně ministra Helena Rögnerová. Příjmy
veřejného zdravotního pojištění
se pro rok 2023 očekávají ve výši
464,6 mld. Kč, celkové výdaje ve
výši 471,7 mld. Kč. Ministerstvo
očekává za rok 2023 celkové
záporné saldo ve výši -7,1 mld.
Kč. Celkové zůstatky zdravotních pojišťoven k 31. prosinci
2022 jsou předpokládány ve výši
43 mld. Kč. Uvedený zůstatek zahrnuje i snížení platby za státní
pojištěnce.
● Dohodovací řízení k návrhům výše úhrad za zdravotní péči
začalo v únoru 2022. Do června
2022 byly uzavřeny dohody pro
10 segmentů zdravotní péče.
Dohoda nebyla uzavřena pro 4
segmenty, k dohodě nedošlo s poskytovateli mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, mimolůžkových laboratorních a radiologických služeb, následné lůžkové péče a akutní
lůžkové péče.
● Celkový meziroční růst
úhrad je stanoven v průměrné
výši 8 %. Možný rozsah u jednotlivých nemocnic je 6-10 %.
Došlo k navýšení z původního
návrhu 4 %.
● Nárůst úhrad by měl být použit především na pokrytí nákladů
spojených s inflací, možný nárůst
osobních nákladů je těžké predikovat. Ministerstvo předpokládá,
že při rozumném nárůstu cen
energií a nízkém nárůstu cen léků
a materiálu by se mohly osobní
náklady navýšit kolem 4-5 %.
Ministerstvo sdělilo, že nárůst
úhrad neumožňuje řešit několikanásobný růst cen energií, tyto náklady se řeší na celostátní úrovni.
● Zdůrazněno bylo zvýšení
plateb zdravotních pojišťoven
zdravotnickým záchranným službám, protože podíl krajů na spo-
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lufinancování ZZS se v posledních letech neúnosně navýšil.
● Odbory požadují, aby v nárůstu úhrad byl zohledněn požadovaný nárůst osobních nákladů.
● Odbory navrhují navýšit platové tarify a mzdy všech zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. ledna 2023 o 15 %, v propočtu
jde o navýšení úhrad o dalších
10,5 %, celkové požadované navýšení úhrad by mělo být 18,5 %.
Tyto připomínky odbory uplatnily i v rámci připomínkového řízení.
Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala, že na Slovensku
se navrhuje zvýšení tarifní mzdy
lékaře o 550 euro měsíčně, tedy
cca o 14 tisíc korun, což způsobí
odchod slovenských lékařů a sester z České republiky.
Ministr Válek reagoval, že pro
tento a podobný způsob argumentace musíme celkově hodnotit systémy, kvalitu poskytování
zdravotní péče.
Zaměstnavatelé nesouhlasili
s tím, že inflace není v úhradách
kryta, nárůst o 8 % je nedostačující a nekryje ani 1 % nárůstu
osobních nákladů.
Ministerstvo upozornilo na
složitá jednání s Ministerstvem
financí a na to, že pro energie budou dodávky řešeny státním distributorem.
Pro navýšení platů a mezd pro
rok 2023 je zásadní, jaké změny
budou provedeny ve státním rozpočtu a úhradové vyhlášce.
Odbory požadují navýšení,
které zajistí krytí inflace.
Zaměstnavatelé nebudou platy
a mzdy zvyšovat, pokud navýšení
nebude finančně kryto.
Odbory pozitivně hodnotí
pokračování na straně 8
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pokračování ze strany 7

nárůst tarifů od 1. září tohoto roku o 10 % vybraným kategoriím
zaměstnanců. Jde o státní zaměstnance, dělníky a technickohospodářské
pracovníky, na
které se vztahuje nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. a nařízení vlády
č. 304/2014 Sb. a u kterých k navýšení nedošlo od počátku roku.
Velmi negativně odbory hodnotí,
že na navýšení tarifů nejsou navýšeny finanční zdroje a pro
příští rok nejen že navýšení není
kryto, ale ve státním rozpočtu
jsou objemy prostředků na platy
sníženy o 2 %.
Personální situace
v nemocnicích
Ministerstvo
zdravotnictví
předložilo podkladový materiál
k personální situaci v nemocnicích, který souhrnně informoval
o vývoji celkového počtu úvazků
ve fakultních nemocnicích. Ve
všech kategoriích zaměstnanců
i ve všech fakultních nemocnicích dochází v letech 2019–2021
k navýšení celkového součtu
úvazků. Nedostatek některých
profesí se regionálně projevuje,
například radiologických asistentů a všeobecných sester. Ministerstvo konstatovalo, že zvyšování platů v posledních letech
mělo pozitivní vliv na zvýšení
konkurenceschopnosti nemocnic.
Odbory poukázaly na pozitivní
vliv navyšování platových tarifů
a systém odměňování v příspěvkových organizacích. Odbory po-

žádaly, aby materiál byl doplněn
za zdravotnictví jako celek, a to
obdobně jako v předcházejících
letech z podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky
ČR. Znovu připomněly, že za nejdůležitější považují docílit personální stabilizace ve zdravotnictví,
a znovu vyzvaly ministra zdravotnictví, aby pokračovala práce
odborné skupiny pro stabilizaci
zdravotníků.
Zaměstnavatelé návrh odborů
podpořili.
Plán legislativních prací
ministerstva pro rok 2022
Posledním materiálem byl plán
legislativních prací ministerstva
pro rok 2022. Sociálním partnerům jsou návrhy právních předpisů zasílány k připomínkám, popřípadě k projednání. Odbory i zaměstnavatelé upozornili na dohodu, že jsou návrhy předkládány
již ve vnitřním připomínkovém
řízení.
Novela zákona o ochraně
veřejného zdraví
Ministerstvo krátce informovalo o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, tzv. centralizace.
Odbory informovaly, že se
výbor sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu
sešel v květnu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem na
jednání, kde bylo dohodnuto projednání návrhu, dále se výbor
sekce koncem srpna sešel s náměstkem ministra Josefem Pavlovicem, aby se seznámil s bližšími podmínkami přechodu 14

krajských hygienických stanic do
jedné Státní hygienické služby
(SHS). V čele Státní hygienické
služby bude stát ředitel jmenovaný státním tajemníkem ministerstva.
Záměr Státní hygienické služby není ve všech bodech přesně
objasněn, není odbornou veřejností jednotně přijímán, i to je důvod pro organizaci kulatého stolu
za účasti zástupců ministerstva,
zaměstnavatelů a odborů z krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu. Kulatý stůl se
uskuteční v listopadu.
***
Řídící pracovního týmu Ivana
Břeňková na závěr poděkovala za
přijetí generálního tajemníka
Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb (EPSU)
Jana
Willema
Goudriaana
náměstkem ministra Josefem
Pavlovicem. Setkání se uskutečnilo při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Jan Willem jednal o situaci ve
zdravotnictví, nedostatku personálů a dopadech pandemie COVID-19 na zdravotnictví, sociální
služby a personál. Náměstek byl
seznámen s aktualizovaným rámcem akcí pro nábor a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví, který
byl dojednán v květnu tohoto roku mezi zaměstnavateli a zaměstnanci evropských nemocnic.
Aktualizovaný rámec akcí pro
nábor a udržení zaměstnanců bude zaslán všem účastníkům pracovního týmu. Nalézt ho lze jako
soubor ke stažení zde na webu:
https://www.zdravotnickeodbory.
cz/zastupci-evropskych-nemocnic-a-odboru-o-udrzeni-zamestnancu/
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí právního
a sociálního oddělení OS
a řídící Pracovního týmu
pro zdravotnictví RHSD ČR,
brenkova.ivana@cmkos.cz
Foto Jana Hnyková
a Ministerstvo zdravotnictví

lidé o práci ve zdravotnictví ztratí zájem. A hazarduje i s těmi,
kteří tam již pracují.
Bez perspektivy zdravotníky
v nemocnicích neudržíme
Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že bez perspektivy pro budoucnost zdravotníky v nemocnicích neudržíme. Populace stárne,
lidé mají mnoho zdravotních problémů, a to i po covidu. Ale poskytování péče je zcela závislé na
zdravotnících. Když na to rezignujeme, tak na to doplatí celá
společnost. Zaměstnanci zdravotnictví jsou unavení a přetížení
a mnozí uvažují o odchodu.
Vládní slib, že místo vyšších
platových tarifů dostanou odměny, problém neřeší. Zaměstna-

vatelé už se vyjádřili, že meziroční nárůst, který připravuje Ministerstvo zdravotnictví, víceméně pokrývá jejich zvýšené náklady, ale možnost zlepšení odměňování je tam minimální, na to
už nezbyde.
V souvislosti se situací v uplynulých dvou letech, kdy zdravotníci zajišťovali péči o pacienty
nemocné COVID-19 a budovali
covidová oddělení, připomněla,
že od března roku 2020 do června
2022 v českých nemocnicích
s touto chorobou leželo 212 411
pacientů, z toho téměř 40 000 pacientů bylo na jednotkách inten-

Kvůli přístupu vlády k platům jsme napsali premiérovi a požadujeme 15 % do tarifů

Záměr vlády nezvýšit zaměstnancům zdravotnictví a sociálních
služeb v příštím roce ani o korunu platové tarify byl hlavním tématem tiskové konference, kterou ve čtvrtek 29. září společně
uspořádaly Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů.
Představitelé obou organizací
zdůraznili, že chtějí, aby lidé, kteří se starají o lidi, byli dobře zaplacení, aby byla jejich péče dostupná, aby byla kvalitní a aby,
když člověk onemocní nebo bude
potřebovat sociální péči, mohl
počítat s tím, že mu bude pomoženo.
Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková uvedla, že
zaměstnanci zdravotnictví a sociálních služeb po celou dobu covidové pandemie i za cenu ohrože-

ní vlastního zdraví pracovali
a zvládali situaci a nyní velmi negativně vnímají, jak se k nim
vláda staví.
Předseda LOK-SČL Martin
Engel připomněl, že covidové období přineslo velký nárůst zájmu
o studium zdravotnických oborů,
protože zdravotnictví bylo
vnímáno jako jistota a perspektivní zaměstnání. Ale vláda svým
současným krokem, který ukazuje, že si této práce neváží, všechno zkazila a způsobí, že mnozí
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pokračování na stran 9

Kvůli přístupu vlády k platům jsme napsali premiérovi a požadujeme 15 % do tarifů
pokračování ze strany 8

zitní péče, přes 600 na ECMO,
téměř 17 000 na umělé plicní
ventilaci, na 41 000 pacientů zemřelo. Covid měl dopad i na
zdravotníky. Onemocnělo přes 26
000 lékařů, téměř 78 000 sester
a téměř 70 000 dalších zdravotníků. Asi 2500 zdravotníků skončilo na jednotkách intenzivní
péče. To vše se samozřejmě
projevilo na zdravotnících, jejich přetížení i jejich zdraví.
Zdravotníci chybějí, další odcházejí.
Zvýšení tarifů pro všechny
zaměstnance zdravotnictví
Odbory jsou přesvědčeny, že
po tom, co zdravotníci prožili,
a před tím, co je nejspíš ještě čeká, je třeba zdravotníky stabilizovat, proto požadují 15% zvýšení
platových a mzdových tarifů.
Odbory samozřejmě nechtějí přidat jenom zdravotníkům, ale
všem zaměstnancům zdravotnictví.
Předsedkyně Žitníková popsala, že odbory vycházely z toho,
co jim vláda opakovaně v posledních týdnech předkládala, a to
z návrhu státního rozpočtu na rok
2023, který je postavený na makroekonomické predikci, jež počítá se 7% navýšením mezd. 7 %
průměrných mezd je asi 10 %
tarifů. Požadavek odborů tedy
přesahuje to, s čím počítá vláda,
o cca 2,5 %.
Zdůraznila, že odbory dlouhodobě požadují zvýšení finančních
prostředků placených za státní
pojištěnce. S letošním snížením
o 14 miliard Kč odbory nesouhlasily, ale opakovaně slyšely argumenty, že není žádný problém, že
na účtech zdravotních pojišťoven
je prostředků dost. Podle odborů
tedy není žádný důvod k tomu,
aby se část z nich nepoužila na
stabilizaci zdravotnictví. Platová
motivace je jednou z motivací,
která zaměstnance ve zdravotnictví drží, i když jsou unavení
a přetížení. Odbory chtějí, aby se
o pacienty měl kdo starat a aby
lidé, kteří tuto práci dělají, tam
zůstali.
Probíhá velký souboj
o pracovní síly
Předseda Engel doplnil popisem situace v okolních zemích.
Zdůraznil, že v našem euroregionu nyní probíhá velký souboj

o pracovní síly, zvláště se Slovenskem je výrazná kompatibilita a je možné se velmi lehce nahradit. Bohužel situace u nás je
nejhorší. Ostatní vlády tento problém pochopily a nějak podle toho jednaly. V Maďarsku se přidávalo o 100 %, a na příští rok
plánují dalších 20 %. V Polsku to
byly desítky procent. Na Slovenku dnes podávají lékaři
výpověď z práce, ne z přesčasových hodin, ale opravdu z práce,

a ve zdravotnictví by respirátory
měly své opodstatnění.
Je přesvědčen, že ze zemí V4
jsme měli nejlepší zdravotní systém. Například ve Velké Británii
je systém přátelský k zaměstnancům, ale už ne k pacientům, kteří
musejí čekat dlouho na ošetření.
U nás to bylo velmi vyvážené –
měli jsme kvalitní systém a lidé
byli ve srovnání se zeměmi V4
relativně dobře ohodnoceni. Nyní
hrozí, že se hodně Slováků bude

protože dostali nabídku asi 400450 eur pro mladé lékaře a 200
eur pro starší lékaře, ale oni to
odmítli, protože se cítí podhodnoceni. Od 1. ledna by tedy byli
mimo práci.
Je smutné, že naše Ministerstvo zdravotnictví si toto vůbec
neuvědomuje. Odbory se už
devět měsíců u této vlády dožadují, aby pokračovala práce komise pro personální stabilizaci,
a je úplně groteskní, že se pořád
nenašel žádný náměstek, který by
byl ochoten si tuto agendu vzít na
starost a řešit to. V předcházejícím období to také nebylo ideální, ale o určitých nápadech,
námětech na benefity se jednalo.
Teď nic.
Zdůraznil, že ho strašně mrzí,
že se vláda tváří, jako by už nikdy
zdravotníky
nepotřebovala.
Přitom počet případů covidu i počet lidí v nemocnicích stoupá, je
velký mezitýdenní nárůst, a přesto není vidět jediné opatření.
Vláda a ministr zdravotnictví mají jediné štěstí, že současná vlna
covidu se obejde bez velkého
množství nejtěžších případů na
jednotkách intenzivní péče.
Myslí si, že minimálně v dopravě

vracet zpátky a nám tady po nich
zůstanou jen viset bílé pláště.
Počínání vlády vůči zdravotníkům je skandální.
Platy zahrnují obrovské
množství přesčasů
Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odbory dlouhodobě požadují vyčíslení hodinové mzdy
a platu ve zdravotnictví. Průměry,
které se uvádějí, v sobě zahrnují
obrovské množství přesčasové
pláce, příplatky za práci v noci
a o víkendech a v posledních dvou
letech i mimořádné odměny vyplacené za práci v době pandemie covidu. Když se platy „očistí“ od covidových příplatků a mimořádných covidových odměn, tak
u sester plat činí okolo 50 000 Kč,
včetně již zmíněných přesčasů
a příplatků za práci v noci, o víkendech a o svátcích. Ale mzda
sestry, která pracuje v nemocnici
obchodní společnosti, je dnes už
téměř o 10 000 Kč nižší. U sester
v sociálních službách se jejich
odměna za práci pohybuje na
úrovni průměrné mzdy, ale zaměstnanci, kteří přímo pečují o klienty, jsou hluboko pod průměrnou
mzdou a jejich průměrná odměna
činí kolem 28 000 Kč.
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Předseda Engel doplnil, že sumy, které se uvádějí u lékařů,
jsou ve skutečnosti kvůli obrovskému množství přesčasů odměnou za dva pracovní úvazky. Lze
říci, že bez přesčasů se nejzkušenější lékaři dostanou někam na
70 000 korun. Nyní požadované
zvýšení tarifů v příštím roce o 15
% by stálo kolem 11 miliard korun.
Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že obdobná je situace i v sociálních službách, kde také zaměstnanci nemají dostat zvýšené
tarify. Vláda zde sice prostředky
do sociálních služeb přidala, ale
kraje požadovaly daleko vyšší
částku.
Předseda Engel připomněl, že
v roce 2011 podepsal s tehdejším
ministrem zdravotnictví Leošem
Hegerem dokument o nápravě
poměrů ve zdravotnictví, který
uváděl 1,5násobek průměrné
mzdy pro začínajícího lékaře a trojnásobek průměrné mzdy pro lékaře nejzkušenějšího. A na tomto
požadavku odbory trvají.
Předsedkyně Žitníková apelovala, že vláda by měla přehodnotit svůj přístup a zařadit zdraví
lidí jako jednu ze svých základních priorit, pokud nechce, aby se
situace zhoršovala, aby pacienti
migrovali mezi nemocnicemi,
aby chyběly zdravotní sestry a lékaři.
Místopředseda odborového
svazu Lubomír Francl přečetl
otevřený dopis odborového svazu
a LOK-SČL premiérovi Petru
Fialovi, v němž mu popisují situaci a vyzývají vládu, aby v zájmu
zachování stability systému zdravotní péče a dostupné péče o pacienty a klienty přehodnotila své
rozhodnutí a ocenila práci zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Požadují zvýšit platové tarify pro zaměstnance
ve zdravotnictví a sociálních
službách o 15 %. O adekvátní
částky, které jsou potřeba k navýšení nejen platových, ale také
mzdových tarifů, navrhují zvýšit
úhradovou vyhlášku.
Dopis najdete na svazovém
webu:
https://www.zdravotnickeodbory.
cz/kvuli-pristupu-vlady-k-platum-jsme-napsali-premierovi-apozadujeme-15-do-tarifu/
PhDr. Marie KLÍROVÁ,
klirova.marie@cmkos.cz

Záchranáři z celé republiky jednali o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na společné jednání na jih Moravy
zástupci odborových organizací působících na záchranných službách po celé republice. Tentokrát kolegové z Jihomoravského
kraje vybrali vesničku Bulhary v krásné krajině pod Pálavou.
Přestože si každý účastník náklady hradil ze svého, byla účast
hojná i přes vlnu nemocnosti a nutnosti obsadit směny v zaměstnání. Na jednání dorazili také předsedkyně odborového svazu
Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.
Záchranáři se věnovali nejpalvše je v souladu se zákonem
čivější otázkám z rezortu. I přes
a jsou právně chráněni. Nemalé
to, jak politici všude deklarují,
pozdvižení mezi přítomnými
jak si jejich práce váží, doposud
způsobila i odpověď Ministernebyla schválena novela důchostva zdravotnictví na dotaz oddového zákona, která by uvedla
borové organizace z Karlových
v život možnost předčasného odVarů, týkající se této problematichodu do důchodu pro záchraky. Vyjádření Ministerstva zdranáře bez krácení penze. V době
votnictví nejen že je zmatečné
jednání sice prošel pozměňovací
a plete si záchranáře a záchranávrh ministra Jurečky prvním
náře pro urgentní medicínu, ale
čtením, ale vzhledem k nejasnénavíc takové aktivity zaměstnamu výpočtu odpracované doby
vatelů vítá, přesto je nutné doje opět nepoužitelný, protože na
držet prokazatelnost indikace lémaximální dobu dřívějšího odkaře. Závěrem ministerstvo dochodu, tedy pět let, by opět nidává, že není oprávněno provákdo nedosáhl. Proto odborový
dět kontrolní činnost, ta prý přísvaz oslovil poslance, aby byly
sluší krajským úřadům. Je to povypořádány jeho připomínky
dobná situace, jako když bývalý
a došlo k úpravě výpočtu.
ministr Adam Vojtěch tvrdil, že
Přítomní zástupci ZO vydali nánení ministrem nemocnic, které
sledující prohlášení:
nejsou přímo řízené minister● Sekce zdravotnických
stvem. Celým problémem se již
záchranných služeb OS vyzýzabývají právníci OS. Cílem je
vá poslance Parlamentu ČR
ochránit zaměstnance. Nikdo se
k urychlenému schválení zákonebrání zvyšování kompetencí,
na o předčasném odchodu do
ale s vyšší kompetencí přichází
důchodu bez krácení penze
i vyšší zodpovědnost, a ta musí
pro zaměstnance výjezdových
být logicky i lépe odměněna
skupin a operačních středisek
a hlavně musí být v souladu
ZZS.
s platnou legislativou.
Na některých ZZS zaměstnaZáchranáři se také zabývali
vatelé vydáním vnitřního předpidiametrální rozdílností zákonsu dávají větší kompetence neléných příplatků (směnný a zvláštkařům v podávání léků, včetně
ní) na jednotlivých záchrankách.
opiátů, bez ordinace lékaře, což
Zákonné rozpětí příplatků dává
je velice palčivý problém. Zaprostor, ve většině případů, k neměstnavatelé na jedné straně
vyplácení těchto příplatků ve
tímto způsobem řeší nedostatek
výši horní hranice. I to je jedním
lékařů na ZZS, na druhé dávají
z důvodů, proč se v posledních
falešnou iluzi zaměstnancům, že
letech ZZS potýkají s odlivem
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zaměstnanců, kteří odcházejí za
lepší odměnou do nemocnic nebo mimo zdravotnictví. Záchranářům již dochází trpělivost se
stálými výmluvami, proč nelze
tyto příplatky navýšit, a hodlají
přistoupit k razantnějším krokům. V prvním kroku se shodli
na společném usnesení, které vyzývá zaměstnavatele a zřizovatele k urychlenému jednání se zástupci zaměstnanců:
● Sekce zdravotnických
záchranných služeb OS vyzývá
Asociaci krajů ČR a Asociaci
ZZS ČR ke sjednocení příplatků na všech ZZS na maximální zákonný limit, podle principu, že za stejnou práci náleží
stejná odměna. Sekce ZZS vyzývá zřizovatele k pokrytí finančních nákladů. Sekce ZZS
vyzývá Asociaci krajů ČR
a Asociaci ZZS ČR k jednání
o této problematice.
Záchranáři se budou i nadále
setkávat nejen v on-line prostoru, kde jsou schopni být daleko
operativnější co do termínu
schůzek a v případě nutnosti řešit aktuální témata. Ale i osobní
setkání přináší mnoho užitečných informací a poznatků o fungování ZZS v jiných krajích.
Často ředitelé tvrdí, že situace je
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stejná v celé republice, ale při
společných jednáních odboráři
zjišťují, že často je vše úplně jinak, než se jim prezentuje. Sekce
ZZS OS je plnohodnotným sociálním partnerem zaměstnavatelské Asociace ZZS ČR a je třeba,
aby se komunikace mezi oběma
prohloubila. Stále není ztracena
myšlenka kolektivní smlouvy
vyššího typu pro ZZS.
Velké poděkování patří celému OS za podporu požadavků
záchranářů a za neúnavnou práci
na jejich realizaci. Velké poděkování patří i Bohuslavu Zrzovi
za výběr místa, jakož i technickou organizaci výjezdního zasedání sekce. Již nyní se těšíme na
příští výjezdní zasedání, které je
plánováno na druhém konci republiky, a to v Karlových Varech.
Martin VOSTAL,
člen výkonné rady OS
a řídící sekce zdravotnických
záchranných služeb,
m.vostal@tiscali.cz
Foto Jana Hnyková
Více fotografií z akce najdete
na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory
.cz/zachranari-o-predduchodech-priplatcich-i-kompetencich/

XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

Od roku 2009 se v prvním říjnovém týdnu koná v celé České republice akce Týden sociálních služeb České republiky, který iniciovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
(APSS ČR). Tento týden navazuje na Mezinárodní den seniorů, který se každoročně slaví 1. října již od roku 1991. Mezinárodní den seniorů schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů na
svém jednání 14. prosince 1990 a tento svátek má upozornit na problémy spojené se stárnutím, seniory a jejich životy. Má být zároveň
také oslavou jejich života a jejich přínosu pro společnost.
který se konal ve dnech 6. a 7. říjV rámci Týdne sociálních služeb se konají různé akce po celé
na v Táboře v hotelu Palcát. Sjeli
se tam zaměstnanci ze sociálních
České republice spojené s otevřenými dveřmi u poskytovatelů soslužeb od ředitelů až po vrchní
sestry a sociální pracovnice.
ciálních služeb, kde veřejnost
Potkali se tu zástupci Ministermůže navštívit jednotlivé sociální služby a seznámit se se živostva práce a sociálních věcí s dalšími aktéry působícími v sociáltem lidí v nich žijících a prací zaměstnanců sociálních služeb.
ních službách. Dvoudenní proSama si vzpomínám, jak jsme na
gram byl nabitý přednáškami
a jsem přesvědčená, že si každý
tento týden každoročně připravovali v našem domově důchodců
odnesl nové poznatky ze své oblasti působnosti. První den konáve Velkých Hamrech různorodý
ní kongres navštívili hosté z řad
program pro naše seniory.
Společně v tomto týdnu slavili
politiků, například předsedkyně Poslanecké sněmovny Ing.
a bavili se, byl to moc hezký
Markéta Pekarová Adamová, potýden nabitý různými společenslankyně PhDr. Olga Richterová,
skými akcemi.
nově zvolený senátor MUDr.
Letos probíhal Týden sociálMarek Slabý, MBA, LL.M., neních služeb České republiky ve
bo hejtman Plzeňského kraje
dnech 3. až 9. října a jeho souRudolf Špoták, velice zajímavé
částí byl i XIII. výroční kongres
byly odpolední přednášky.
poskytovatelů sociálních služeb,

Úžasná byla přednáška pod
názvem ,,Jak žít a nezbláznit se“
římskokatolického kněze a děkana lanškrounského Dr. Zbigniewa Czedndlika, při které jsme se
nejen hodně nasmáli, ale odnesli
si moudra, která byla tak jednoduchá a ze života. Zajímavá
přednáška byla i Ing. Lindy
Mašíkové s názvem ,,Papírové,
nebo digitální sociální služby“.
Bylo by moc dobře, kdyby se
i v oblasti sociálních služeb digitalizace posunula, a tak pomohla
seniorům a jejich rodinným příslušníkům například při podání
žádosti o příspěvek na péči.
Na závěr čtvrtečního dne se
konal slavnostní galavečer, kde
předávaly certifikáty Značka
kvality v sociálních službách
a ocenění Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách. Zároveň se poprvé slavnostně předával diplom Certifikovaný manažer v sociálních službách a na úplný závěr se udělila
cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kterou získal
hejtman Kraje Vysočina Mgr.
Vítězslav Schrek, MBA, za zásluhy o rozvoj sociálních služeb.
V pátek bylo jednání kongresu
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rozděleno do tří odborných sekcí
– ekonomicko-provozní, sociální
a zdravotní. Zajímavé přednášky
zazněly určitě ve všech sekcích.
Vyslechla jsem si přednášku
,,Individuální rozpočty“ Ing.
Jiřího Horeckého, Ph.D., MSc.,
MBA, pro osoby se zdravotním
postižením po vzoru Belgie.
Poučná byla i přednáška Mgr.
Jana Vrbického z MPSV
,,Investice a materiálně-technický standard v sociálních službách, kde představil jednotlivé
možnosti čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy a dalších programů.
V závěru musím pochválit organizaci celého kongresu. Vše
bylo připravené a navazovalo na
sebe bez jediného viditelného
problému. Setkala jsem se zde
s kolegy a kolegyněmi z oblasti
sociálních služeb, vyměnili jsme
si informace a předali zkušenosti.
Věřím, že tak učinili i další účastníci kongresu. Děkuji za pozvání
na tento kongres a určitě rádi
přijmeme pozvání na další konání v příštím roce.
Mgr. Jana HNYKOVÁ,
hnykova.jana@cmkos.cz
Foto autorka

Sociální dialog v rámci zeleného přechodu EU

V úterý 11. října 2022 se v pražském hotelu Diplomat konala
mimořádná schůze Evropského hospodářského a sociálního
výboru. Schůzi pořádala Česká republika v rámci svého letošního
předsednictví EU. Na tuto mimořádnou schůzi jsem byl předsedkyní odborového svazu Dagmar Žitníkovou pozván jako předseda odborové organizace ZZS hlavního města Prahy a člen pražské krajské rady.

Přesto, že jsem netušil, o jakou
schůzi se vlastně jedná, pozvání
jsem bez váhání přijal. Novým
zkušenostem se nebráním, a tak
slovo dalo slovo a já se 11. října
ocitl v předsálí konferenčního sálu
pražského hotelu Diplomat. Potkal
jsem se zde s další pozvanou členkou pražské krajské rady předsedkyní ZO Všeobecné fakultní nemocnice Monikou Stejnerovou
a zmiňovanou Dagmar Žitníkovu.
Jako opravdoví kongresmani jsme
obdrželi visačky s důležitým nápisem Visitor a k tomu tlumočnická
zařízení. Oficiálním jazykem byla
angličtina.
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem
a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do
tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor
může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze
strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti
a rozhodovacími orgány EU.
Výbor se skládá z 329 členů ze
všech 27 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny
„Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé
zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 11 členů z celkových
12, na které má ČR nárok, protože
jeden kandidát do III. skupiny nebyl Radou EU schválen.
Program byl nabitý až do pozdního odpoledne. Předseda skupiny
Zaměstnanci EHSV Oliver Röpke
a poradní člen spolkové rady
Rakouské konfederace odborových svazů moderoval celou schůzi s profesionálním přehledem
a zároveň i sociálním vhledem do
projednávaných témat.
Vytvořením Evropského zeleného údělu (Green Deal) se zelený
přechod stal jednou z hlavních politických priorit Evropské unie.

Iniciativa také zahrnuje opatření
ke zmírnění chudoby a řešení nerovností, které mohou vzniknout
v rámci přechodu na nulovou ekonomiku.
Odbory hrají důležitou roli
v přípravě a zastupování pracovníků v tomto procesu transformace. Vystupují jako hlas
pracujících a bojují za spravedlivé odměňování a podmínky během této změny. Proto bude
nutné aktivní zapojení do sociálního dialogu, aby byla zajištěna
opatření v oblasti klimatu, která
budou přínosná pro všechny
pracovníky a nikoho nenechají
pozadu.
O sociálním dialogu promluvil
i přítomný ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Na jeho
proslov okamžitě reagoval předseda ČMKOS Josef Středula s dotazem na konkrétní kroky české
vlády v otázce minimální mzdy.
Byli jsme autentickými svědky neplánovaného sociálního dialogu
v přímém přenosu. Nic nového
jsme se však od pana ministra nedověděli. Odpovědí byla politická
prohlášení o záměru vlády zvýšit
minimální mzdu, jenže vzhledem
k razantnímu nárůstu meziroční
inflace jde o směšnou částku.
Nicméně otevřená otázka na scéně
byla pro odboráře velmi inspirativní.
Pro odboráře základní organizace v jednom městě, v jedné zemi,
která je součástí evropského celku, je příklad otevřenosti v sociálním dialogu nesmírně cenný. A tato otevřenost v jednotlivých projednávaných tématech byla
přítomna po celou schůzi. Ozývala
se i v jednotlivých diskusních panelech, ať to bylo ze strany polské
Solidarity, francouzských zástupců, belgických…
Bylo znát, že sociální dialog na
evropské úrovni zkrátka probíhá.
Tento dialog oficiálně probíhá
i u nás v ČR, a to na úrovni celostátní tripartity.
Avšak jako předseda ZO mohu
konstatovat, že při vyjednávání se
zaměstnavateli na úrovni jednotlivých organizací se o respektu
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a otevřenosti nedá hovořit. Tento
dialog a otevřenost není zdaleka
takovou samozřejmostí jako zde.
Předseda Středula dále hovořil
v pojmech jako je evropský pilíř
sociálních práv, připomněl, že
v EU by mělo vzniknout právo na
spolurozhodování, mluvil o respektu k tomu, jak se lidem žije.
Zazněl též apel: „Klaďte nepříjemné otázky, jak řešit dopad
ekonomických restrikcí…“
Potřebujeme se vzájemně naučit
přijímat konflikty a budovat solidaritu. Potřebujeme si mezi odboráři vyměňovat ekonomické informace. Nelze jen přitakávat zbožným přáním našich zaměstnavatelů, ale vést dialog jako opravdoví
sociální partneři, kteří jsou zapojováni do spolurozhodování v mechanismu solidarity.
Dagmar Žitníková v této souvislosti uvedla, že je důležitá
přítomnost jednotlivých předsedů
odborových organizaci právě při
procesu spolurozhodování. Proto
je potřeba prosazovat systém uvolňování předsedů odborových organizací pro vykonávání svých
funkcí, aby měli dostatek času
a prostoru pro realizování sociálního dialogu.
Zazněly zde názory, že sociální
dialog je důležité vést spíše nenátlakově, často s pochopením samotného zaměstnavatele – cílem
není likvidovat zaměstnavatele,
ale dojít ke konkrétním výsledkům
a výstupům. Sociální dialog je barometr, kterého je potřeba.
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Česká republika však není zcela
pozadu, abych nebyl zatvrzelým
pesimistou. Sociální dialog máme
zakotvený v platném zákoníku
práce, a to konkrétně v § 320 a:
Stát na základě dohody v Radě
hospodářské a sociální dohody hradí příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů
na podporu vzájemných jednání na
celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských,
výrobních, pracovních, mzdových
a sociálních podmínek.
Co napsat závěrem. Budujme
solidaritu mezi námi, nebojme se
diskutovat se svými zaměstnavateli. Vždyť my, zaměstnanci, jsme
zrcadlem pro své zaměstnavatele.
Udržujme tato zrcadla čistá a vyleštěná.
EHSV přijímá důležitá usnesení, která ovlivňují pracovní životy milionů lidí. Poslední významné stanovisko EHSV bylo
přijaté na plenárním zasedání
výboru 22. 9. 2022 pod názvem
Důstojná práce na celém světě
a je možné se s ním seznámit na
webu odborového svazu, kde ho
najdete jako soubor ke stažení:
https://www.zdravotnickeodbor
y.cz/socialni-dialog-v-ramci-zeleneho-prechodu-eu/
Jakub ŠTĚTKA, DiS.,
předseda ZO OSZSP ČR ZZS
hlavního města Prahy a člen
pražské krajské rady OS,
stetkajakub@gmail.com
Foto autor a Dagmar Žitníková

Datové schránky od 1. ledna 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.
Tato nová právní úprava byla provedena novelou zákona č. 261/2021 Sb., která mění zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Povinnost zřídit
a používat datovou schránku se dosud vztahovala pouze na právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, od 1. 1. 2023 bude tato povinnost platit pro všechny právnické osoby, které jsou zapsány v registru osob. Mezi registry osob patří mimo jiné i veřejný rejstřík, do kterého se zapisují odborové organizace.
Odborová organizace si může
o zřízení datové schránky požádat (i v současnosti) sama.
Pokud tak však neučiní, Ministerstvo vnitra zřídí v období
od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 každé odborové organizaci, která
je k 1. 1. 2023 zapsána ve veřejném rejstříku a nemá k uvedenému datu zřízenou datovou
schránku, bezplatně datovou
schránku.
Přesný postup ze strany
Ministerstva vnitra ve věci zřízení datových schránek zatím není
k dispozici. Z dikce zákona lze
dovodit, že Ministerstvo vnitra
zašle výlučně do vlastních rukou členům statutárního orgánu, tj. výboru / předsedovi
odborové organizace na jejich
adresy uvedené ve veřejném
rejstříku bezodkladně po zřízení datové schránky přístupové
údaje (přístupové jméno a hes-

lo) k datové schránce. Datová
schránka je zpřístupněna prvním
přihlášením, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Přístup do datové schránky bude mít pouze
statutární orgán organizace, tj.
výbor / předseda odborové organizace. Doporučujeme, aby si
výbor / předseda odborové organizace určili jednu pověřenou
osobu, která bude datovou
schránku spravovat, tj. kontrolovat došlou poštu a odesílat ji.
Datová schránka slouží zejména ke komunikaci s orgány
veřejné správy – rejstříkový
soud, finanční úřad, OSSZ atd.
Orgány veřejné správy již nebudou odborové organizaci doručovat písemné listiny na adresu sídla odborové organizace, ale pouze v elektronické podobě do datové schránky. Prostřednictvím
datové schránky budou odborové

organizace povinny komunikovat
nejčastěji s rejstříkovým soudem,
finančním úřadem, OSSZ (např.
návrh na zápis změn do veřejného
rejstříku, založení účetní závěrky
/ přehledu o majetku a závazcích
do sbírky listin, daňové přiznání).
Odborová organizace může do
datové schránky obdržet například usnesení o zápisu změn ve
veřejném rejstříku od rejstříkového soudu.
Připomínáme, že dokument
doručený do datové schránky
se bude považovat za doručený
okamžikem přihlášení příjemce
do datové schránky. V případě,
že se příjemce do datové
schránky nepřihlásí, bude dokument považován za doručený
po uplynutí deseti dnů ode dne
jeho dodání do datové schránky, aniž by se příjemce s obsahem dokumentu skutečně seznámil (tzv. fikce doručení).
Z tohoto důvodu je nezbytné pravidelně provádět kontrolu datové
schránky tak, aby se nepropásla
žádná lhůta (např. výzva rejstříkového soudu k doplnění podání). Pro tento případ si však lze

bezplatně nastavit upozornění
příchozí zprávy prostřednictvím
e-mailu nebo telefonu. Obsluha
a kontrola datové schránky tedy
není nakonec větší administrativní zátěží, než obsluha jakékoliv
e-mailové schránky.
Samotné zřízení datové schránky odborovým organizacím Ministerstvem vnitra je bezplatné.
Bezplatné je i odesílání datových
zpráv veřejnoprávním subjektům,
odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům (např. jiným odborovým organizacím,
obchodním společnostem) je zpoplatněno. Zpoplatněno je rovněž
uchovávání datových zpráv, které
se jinak automaticky po uplynutí
90 dnů vymažou. Doporučujeme
proto příchozí zprávy ihned
ukládat na svém uložišti.
Bližší informace o datových
schránkách lze nalézt na internetových stránkách
https://www.datoveschranky.info
/. Na začátku roku budeme odborové organizace o používání datových schránek blíže informovat.
Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ,
randova.stepanka@cmkos.cz

popřípadě předložit návrhy na
změny zdravotnických systémů.
Nutné je zapojit do řešení problému odborníky a zaměstnance.
Diskutovalo se o otázce ochrany dat o zdravotním stavu obyvatel EU (EU Health Data
Space), roli ombudsmana pro
pacienty a ze sociálního resortu
se mluvilo o Evropské strategii

péče. K Evropské strategii péče,
která byla zveřejněna EU dne
8. září 2022, by se tajemník EPSU
rád sešel se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí právního
a sociálního oddělení OS,
brenkova.ivana@cmkos.cz
Foto EPSU

Náměstek Pavlovic v Bruselu jednal s představiteli EPSU

Dne 12. září se v Bruselu sešel náměstek ministra zdravotnictví
Bc. Josef Pavlovic s generálním tajemníkem Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Janem Willemem
Goudriaanem a tajemníkem EPSU pro sociální dialog v nemocničním sektoru Adamem Rogalewskim. Jednání navazovalo na
setkání v Praze, které se uskutečnilo 11. července za účasti vedoucí právního a sociálního oddělení odborového svazu Ing.
Ivany Břeňkové, členky výkonného výboru EPSU.
Bruselské jednání vyvolal tajemník Goudriaan z důvodu potřeby předložit doplňující informace k uzavřenému akčnímu
plánu pro nábor a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví,
který byl podepsán 31. května
2022 mezi EPSU a HOSPEEM
(Asociace evropských zaměstnavatelských organizací působících v nemocnicích a zdravotnickém sektoru).
Diskutovalo se o nedostatku
personálu a potřebě naléhavého
řešení na úrovni Evropské komise. Náměstek ministra souhlasil,

že nedostatek zaměstnanců ve
zdravotnictví a sociálních službách je velkým problémem v mnoha zemích. Tajemník EPSU Rogalewski zdůraznil, že není vykonáno dost pro řešení náboru
a udržení zaměstnanců. Evropská komise se například vůbec
nesetkala s evropskými zaměstnavateli a odboráři ze zdravotnictví. Je nutný komplexní přístup k řešení problému, především je třeba zajistit stabilní financování pro ocenění práce zaměstnanců, stálé vzdělávání
a profesní rozvoj zaměstnanců,
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Příběhy lidí z přední covidové linie v Evropském parlamentu

Ve čtvrtek 29. září 2022 jsem se spolu s Ivanou Pokornou, členkou naší odborové organizace, porodní asistentkou, mojí kolegyní a zároveň interventem pro zdravotníky, zúčastnila jednání
v Evropském parlamentu: Stories from the COVID frontline, kterou spoluorganizovaly The Left (levicové uskupení v Evropském
parlamentu) a EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb).
Setkání se účastnili poslanci
Evropského parlamentu Marisa
Matias, Marc Botenga a Kateřina Konečná a Jan Willem Goudriaan, generální tajemník Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb (EPSU).
Na akci se setkali odborníci
a zdravotničtí pracovníci, kteří
byli během pandemie v první linii a přednesli přímá svědectví
o dopadu COVID-19 a diskutovali o možnostech posílení a stabilizace našich veřejných systémů zdravotní péče. Odborníci
a zdravotničtí pracovníci z akutní i dlouhodobé péče byli ze
Španělska, Portugalska, Belgie,
České republiky a Německa.
Jednání se vedlo v těchto všech
jazycích, a to i přesto, že právě
probíhala stávka tlumočníků.
Na jednání jsem byla vyslána
za náš odborový svaz OSZSP
ČR, abych zde přednesla moje
dvě osobní zkušenosti z nemocnice během pandemie covidu,
které by pomohly pochopit laikům, v čem byla péče o covidové pacienty jiná než běžná
péče o pacienty s ostatním onemocněním. A zároveň přednést
dva návrhy, které by mohly zlepšit práci stávajících zdravotníků
a zastavit jejich odchod mimo
zdravotnictví, ale také přilákat
ke studiu a k nástupu do zdravotnictví i sociálních služeb tolik
chybějící personál.
Přesto, že jsme byli z různých
evropských zemí, některé naše
problémy byly stejné: podfinancování zdravotní péče, nedostatek sester, lékařů, komercionalizace a privatizace představované
jako řešení těchto problémů. S jinými, které trápily zahraniční
kolegy, jsem se naštěstí u nás nesetkala: nízké příplatky za covid,
roušky pouze pro zdravotní personál, ne už pro asistenty, dobrovolníky (přesto byli nuceni se
o covidové pacienty starat), pracovníky úklidu, v prádelnách.
Samozřejmě v začátcích byl nedostatek ochranných pomůcek
všude, ale postupně se to zlepšilo. Nejen u nás jsme měli šité

látkové roušky. Předpokládám,
že i tohle byly důvody, proč
v době pandemie odešlo v Evropě z dlouhodobé péče dle odhadu EPSU 420 000 pracovníků.
Moje přednáška obsahovala
data o covidu z naší nemocnice,
kde bylo postupně ze 13 lůžkových oddělení 10 covidových.
Hospitalizovali jsme téměř 2000
pacientů a přes 500 pacientů zemřelo. Nemocí COVID-19 onemocnělo 70 % lékařů, 93 % sester a 75 % ostatního personálu.
V České republice bylo potvrzeno téměř 4 400 000 onemocnění,
což je méně než 50 % obyvatel.
Přes 40 000 pacientů zemřelo.
Celkově zdravotníků onemocnělo v průměru přes 80 %.
Sester stejně jako v naší nemocnici 90 %. Na těchto datech jsem
chtěla ukázat, že pracovníci ve
zdravotnictví jsou ohrožení více
onemocněním covid než běžná
populace, i přes používání všech
ochranných prostředků a dodržování hygienických pravidel.
A další moje zkušenost s onemocněním je hodně osobní.
Starala jsem se o 80letou maminku s počínajícím Alzheimerovým onemocněním a samozřejmě jsem se bála, abych ji nenakazila. Bohužel ještě před možným očkováním jsem se, aniž
bych to tušila, covidem v práci
nakazila a onemocněla. Za několik dní měla příznaky nemoci
i moje maminka. Jsem zdravotník a přesto mě rychlost a razance, jak nemoc a její příznaky postupovaly, velmi překvapily.
Během několika dní maminka
ulehla, přesto, že do té doby byla fyzicky i psychicky aktivní
přiměřeně svému věku a nemoci.
Nedokázala se pohnout, nejedla,
nepolykala léky, pouze pila.
Nedokázala se orientovat, moji
péči odmítala. Byla jsem přesvědčená, že péčí v nemocnici a po
odeznění covidu se její stav opět,
i když asi pomaleji, vrátí do stavu před onemocněním. Vůbec
jsem v tu chvíli netušila, jak hluboce se mýlím. Po odeznění nemoci se zdravotní i fyzický stav

maminky ani trochu nezlepšil.
V den, kdy jsem po covidu nastoupila, jsem ji ještě před převozem do jiného zdravotnického
zařízení navštívila. Nevím, jestli
mě poznala. Za 10 dní zemřela
na akutní selhání srdce.
Chtěla jsem na tomto příkladu
ukázat, jak u starších lidí covid
zásadním způsobem zhoršil nejen jejich zdravotní, ale hlavně
fyzický stav. Během několika
málo dní nebyli schopní se o sebe nejen postarat, navíc byli
dezorientovaní, neschopní přijímat potravu a léky. Nebyli
schopní chodit, vstát, ale i jen
otočit se v posteli. Potřebovali
nemocniční péči, i když třeba
neměli dýchací obtíže. Bohužel
se často jejich stav ani po
odeznění covidu výrazně nezlepšil. U někoho pomohla dlouhodobá rekonvalescence, někdo
zůstal ležet trvale, někdo zemřel, aniž by se měli jeho blízcí
možnost rozloučit. Tohle, pokud
se s tím sami nesetkali, si asi
běžní občané vůbec neuměli
představit.
Moje návrhy na zlepšení podmínek pro zdravotníky.
Práce v nepravidelných směnách je od roku 2010 považována Mezinárodní agenturou pro
výzkum rakoviny v Lyonu
(IARC, součást WHO) za prav-
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děpodobný lidský karcinogen.
Epidemiologické studie dokazují zvýšené riziko vzniku některých druhů rakoviny, zejména
rakoviny prsu (o více než 20 %).
Porušením biorytmů v důsledku
nepravidelného spánku je
zvýšené riziko výskytu metabolických a kardiovaskulárních
onemocnění (diabetes, hypertenze), vznik žaludečních vředů,
oslabení imunitního systému,
sklon ke vzniku obezity.
Zdravotníci jsou také ohroženi
syndromem vyhoření.
Můj první návrh:
● Každý rok dvoutýdenní rekonvalescenční lázeňský pobyt
pro zdravotníky v nepravidelných směnách. Hrazený státem
nebo zaměstnavatelem. Placený
jako výkon práce (překážka na
straně zaměstnavatele).
Můj druhý návrh:
● Sjednocení odměňování
všech pracovníků ve zdravotnictví pod systém platů, bez ohledu
na právní formu zdravotnického
lůžkového zařízení. Z důvodů
velkých rozdílů mezi platem
a mzdou. Například u sester tento rozdíl činí až 10 000 Kč měsíčně v neprospěch mezd (různé
formy obchodních společností).
pokračování na straně 15

Příběhy lidí z přední covidové linie v Evropském parlamentu

pokračování ze strany 14

Doufám, že moje přednesené
zkušenosti alespoň trochu pomohou pochopit, v čem jsou onemocnění COVID-19 a péče o pacienty s covidem jiné. Jsem ráda,
že jsem se mohla takového jednání zúčastnit. Setkat se s odboráři z jiných evropských zemí,
a zjistit, že mají stejné nebo podobné problémy jako my. Byla to
velmi cenná zkušenost. I když pro
mne bylo moje první vystoupení
takto veřejně (a hned v Evropském parlamentu) velmi náročné.

I přes to, že pracovní cesta byla velmi krátká, našly jsme si
s kolegyní čas na krátkou prohlídku Bruselu, zvláště pak
starého města, a ochutnaly jsme
místní speciality. Ráda bych se
do Bruselu ještě podívala, prošla
si jeho celou historickou část
a poseděla v jedné z mnoha kaváren a restaurací.
Monika KUDROVÁ,
členka výkonné rady OS
a předsedkyně ZO
při Oblastní nemocnici
Mladá Boleslav,
monikakudrova@seznam.cz

Předsedkyně Žitníková na tripartitě vystoupila proti škrtům ve zdravotnictví

Jednání 166. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) v úterý 13. září zahájil premiér Petr Fiala.
Premiér sdělil, že předsednictvo tripartity se dohodlo, že udělá
změnu v programu a jako první bod projedná přehled vládou
schválených a připravovaných opatření v oblasti energetiky a vyrovnání se s ekonomickými dopady války na Ukrajině. Premiér
zdůraznil, že vláda a její opatření mají pomoci občanům a firmám. Připomněl vládou schválené zastropování cen energii a kroky, které mají zabezpečit dostatek plynu.

Opatření na pomoc občanům
a firmám
Ministr průmyslu a obchodu
Jozef Síkela připomněl jednotlivé kroky vlády – řešení marží
u cen benzinu, snaha o zajištění
dodávek plynu, nebo také hledání řešení, abychom měli dostatek jaderného paliva pro elektrárny. Sdělil, že vláda v rámci
českého předsednictví svolala
Evropskou radu a všichni společně řešili plyn a energie.
Evropská komise si je vědoma
nutnosti regulace a i na základě
podnětů české vlády situaci řeší
a připravuje regulační opatření.
Sdělil, že některé země problémy řeší samostatně, ale podle
názoru naší vlády je nutné hledat
společná řešení v rámci Evropy.
Pokud by v rámci Evropské unie
neschválili společné postupy, tak
mohou jednotlivé členské státy
využít institut dočasného rámce,
který už například aktivovalo
Německo, Francie a další.
Podle zaměstnavatelů je situace nesmírně vážná, a to jak pro
občany, tak pro firmy. Nic vážnějšího a horšího nezažili. Podnikatelé čekali dřívější podporu,
mnoho firem se potácí v existenčních potížích. Oceňují, že
vláda konečně začala jednat a že
se situace vyjasňuje. Je už po

dvanácté, zaměstnavatelé jednali
s vládou až v několika posledních dnech. Jsou rádi, že je konečně dohoda, že se budou problémy řešit také v rámci sociálního dialogu a že k jednání budou přizvané i odbory.
Zaměstnavatelé považují za
nutné vše řešit v rámci sociálního dialogu, je nutné zachovat
sociální smír. Pomoc státu musí
přijít rychle a musí být obdobná
jako v jiných zemích. Pro podniky je nejdůležitější stabilita
dodávek elektřiny, nafty, plynu
a také další pomoc. Je nutné, aby
firmy byly v rámci EU konkurenceschopné. V případě nedohody na evropské úrovni je
nutné aktivovat institut dočasného rámce, aktivovat kurzarbeit
nebo obdobný program jako byl
Antivirus. Je nutné se sociálními
partnery projednat změny daňové zátěže a jednotlivé oblasti
regulovat.
Premiér Petr Fiala sdělil, že
v Evropě se odehrává obrovská
změna v myšlení a názorech
evropských politiků. Dramaticky se mění názor na regulace
a plošné podpory. Největší problém je, jak pomoci průmyslu.
Svazují nás mezinárodní pravidla, hospodářská soutěž, veřejná
podpora – přes to vše je česká

vláda připravena pomoci. Chtějí
udržet průmysl a firmy.
Ministr financí Zbyněk Stanjura připomněl, že vše má dvě
strany. Téměř vše, co vláda připravuje, bude na dluh, ale zastropování cen je reálná cena.
Celoevropské řešení je nejlepší.
Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl, že odbory už
6. ledna navrhovaly regulovat
jednotlivé oblasti podle zákona
o věcném usměrnění cen. V únoru byla inflace 11 %, dnes 17,1
%. Vláda asi pracuje, ale my
nevíme, co se děje. Firmy jsou
v mnoha případech nekonkurenceschopné, lidé v existenční nejistotě. Je nutné problémy řešit
rychle. Situace se má řešit základě faktů. Odbory navrhují zpracovat k dopadům dokument
RIA. Energetická krize nemá
jen rozměr evropský, ale celosvětový, je třeba udržet konkurenceschopnou celou Evropu.
Zdůraznil, že vláda s odbory zatím nekomunikuje, na jednání
odboráři nebyli zváni, je pozitivní, že se má nyní přístup vlády
změnit.
Návrhy odborů již vláda opakovaně slyšela. Regulovat, pomáhat, tam, kde je potřeba – lidem i firmám. Odbory podporují zavedení kurzarbeitu, případně
aktivaci
programu
Antivirus. Závěrem znovu zopakoval, že vláda má regulační ná-
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stroje, ale nevyužívá je. Finanční dopady opatření je třeba
zapracovat do návrhu rozpočtu,
nic z toho, o čem hovoříme,
v něm není. Pro udržení firem
a zabezpečení občanů bychom
měli přistoupit k tomu, k čemu
přistupují všechny státy – pomoci i za cenu zvýšení státního dluhu. Neopakujme chyby z minulé
krize!
Zástupce železničních odborů
se zeptal, jak to bude s nákupen
elektřiny a její cenou pro vlakovou dopravu.
Předsedkyně OS Dagmar Žitníková chtěla potvrdit, že se regulační opatření cen elektřiny
a plynu budou vztahovat na
zdravotnická zařízení a zařízení
sociálních služeb bez ohledu na
jejich právní formu.
Obě odpovědi byly totožné: regulace cen se vztahuje na vlakovou dopravu a na všechna zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb bez ohledu na to,
zda jsou soukromá, státní, krajská či jiná, se bude vztahovat maximální cena. Pokud někdo nemá
zajištěné dodávky a smlouvy, zajistí je pro něho stát, a to včetně
fakultních nemocnic.
Závěrem byla potvrzená dohoda, že tým, který řeší energetické a hospodářské problémy,
se rozšíří o zástupce odborů.
pokračování na straně 16

Předsedkyně Žitníková na tripartitě vystoupila proti škrtům ve zdravotnictví
pokračování na strany 15

Vláda také deklarovala, že se
bude podněty odborů zabývat
a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu pro vyloučení pochybností bude zveřejněn seznam, na kterém bude uvedeno,
kteří poskytovatelé veřejných
služeb mohou počítat s podporou státu v dodávce regulovaných cen elektřiny a plynu.
Jednání o tomto bodu trvalo
skoro dvě hodiny a další jednání
řídil místo premiéra Petra Fialy
místopředseda vlády Marian
Jurečka.
Návrh zákona o státním
rozpočtu na rok 2023
Ministr financí Zbyněk
Stanjura uvedl druhý bod jednání – návrh zákona o státním
rozpočtu na rok 2023 a informace o aktuální ekonomické situaci a výhledu hospodaření státního rozpočtu v roce 2022.
Ministerstvo financí připravilo
návrh státního rozpočtu na rok
2023 s příjmy ve výši 1749,5
miliardy korun a výdaji ve výši
2019,5 miliardy korun. Odhadovaný schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 270 miliard. Návrh rozpočtu vychází ze srpnové makroekonomické predikce. Příští
rok je předpoklad růstu HDP
o 1,1 %. Odhady inflace jsou
okolo 10 %. Deficit 270 mld. Kč
je za současné situace dohodou
všech stran, je nutné řešit priority.
Předseda ČMKOS Josef
Středula sdělil, že odbory znovu
upozorňují, že rozpočet a jeho
deficit se částečně odvíjí od daňových opatření, která přijala
současná vláda. Zrušení EET,
snížení sociálního pojištění,
zvýšení daňové hranice pro
DPH, to všechno jsou kroky,
které připraví rozpočet řádově
až o 50 mld. příjmů. V rozpočtu
nejsou zahrnuté náklady na opatření, která byla představená, nejsou řešené platy, snižují se finance pro zdravotnictví, sociální
služby, kulturu, neřeší se školství.
Předseda ČMKOS Josef Středula znovu zopakoval, že deficit 270 mld. by neměl být
mantrou a vláda by měla řešit situaci s výhledem do budoucnosti.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se vyjádřila k části zdravotnictví a sociálních služeb.
● Odbory nechápou snížení
předpokládaných příjmů téměř
o 7 miliard. Zdravotnictví a organizace zdravotní péče nejsou
pro stát prioritou?
● Za nepochopitelné považují
odbory snížení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců resortu Ministerstva zdravotnictví o 7,8 % při zvýšení tarifů o 10 % v letošním roce a při
zatím neuzavřené dohodě pro
rok 2023.
● Odbory jsou překvapeny, že
k radikálním poklesům výdajů
dochází také například ve výdajích na zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, a to o 29,6 %.
● Ještě dramatičtější je situace
v poklesu výdajů na zdravotnické programy, která představuje meziroční pokles o 41,8 %.
● V návrhu rozpočtu na rok
2023 odbory velmi zarazilo také
snížení finančních prostředků
na výdaje na očkování a Pandemický plán ČR o 42,7 %, a to
vše za situace, kdy se neví, jak
se bude vyvíjet epidemická situace a pandemie nemoci COVID19.
● Je nepochopitelné, že v rozpočtu na rok 2023 celkově poklesnou výdaje Ministerstva
zdravotnictví meziročně o 16,1
% a oproti původně plánovanému rozpočtu na rok 2022 o 36,4
%.
● Za velmi riskantní krok považují odbory plánované úspory
a změny v oblasti hygienické
služby. Předpokládaly, že již nikdo nebude po covidu zpochybňovat funkci hygienické služby
a že se obor bude rozvíjet. Nesouhlasí s plánovaným snížením
počtu pracovníků v hygienické
službě a upozorňují, že je nutné
rozpočet Ministerstva zdravotnictví v této části posílit, a to
alespoň o 10 %.
● U sociálních služeb odborový svaz nechápe, proč dochází
v kapitole Neinvestiční nedávkové transfery k poklesu výdajů
o 2,9 %, protože informace na
jednání tripartitního Pracovního
týmu pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy byla
zcela jiná. Snížení částky odborový svaz považuje za nepřija-

telné a požaduje částku zvýšit na
minimálně letošní úroveň + započítat inflační vlivy a navýšení
platů a mezd pro zaměstnance
v sociálních službách.
Ministr financí Zbyněk Stanjura v reakci na vystoupení předsedkyně Žitníkové sdělil, že odmítá projednávat rozpočet po
položkách. Deficit 270 mld. je
konečný, žádný jiný nebude.
Máme si říci, co je priorita, zda
podpora energií a firem, obrany,
nebo něco jiného.
Předsedkyně Žitníková dostala v závěru jednání možnost na
ministra financí reagovat.
Zdůraznila, že se vždy na tripartitě projednávaly i jednotlivé položky rozpočtu. Cílem odborového svazu je upozornit na excesy a je nelogické, když jiná
ministerstva nemají takové
snížení, tak proč Ministerstvo
zdravotnictví ano. A že se standardně jedná o položkách, podtr-

huje návrh zaměstnavatelů, kteří
požadují navýšit rozpočet
Ministerstva zemědělství o 9,5
mld.
Kompletní stanovisko ČMKOS
k rozpočtu na rok 2023 bylo zasláno vládě a najdete ho na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory
.cz/predsedkyne-zitnikova-natripartite-vystoupila-proti-skrtum-ve-zdravotnictvi/
Na závěr ještě byl projednán
přehled přípravy dopravních
staveb s plánovaným zahájením
v nejbližších letech a stavebními
náklady nad 300 mil. Kč a vládní návrh dohody o poskytnutí
státního příspěvku určeného
k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. a)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2023.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

Vsetínští odboráři si krátce odpočinuli
v Turčianských Teplicích

Odborová organizace Sociální služby Vsetín již dva roky plánovala wellness pobyt pro své členy a jejich rodinné příslušníky. Po opakovaném zrušení plánovaného zájezdu na Slovensko, z důvodu vln
covidové epidemie, se v září konečně podařilo wellness výlet uskutečnit. Odboráři vyjeli ve dnech 16. až 18. září do Turčianských
Teplic, aby se zde zrelaxovali a načerpali energii pro náročnou práci
v sociálních službách.
Ubytování v hotelu, slovenská kuchyně, atmosféra lázeňského města a nabídka bazénů a vířivek s minerální léčivou vodou přispěly
k regeneraci sil, utužení pracovních kolektivů a k dobré náladě po celou dobu pobytu.
O tom, že se zájezd vydařil, svědčí i naplánování dalšího společného výletu cestou domů.
Mgr. Marcela HOLČÁKOVÁ, socsluzbyvs.zoos@centrum.cz
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Krajské konference odborového svazu

V období od 12. září do 13. října se postupně ve všech krajích
konaly krajské konference odborového svazu. Jejich účastníci si
vyslechli zprávu o činnosti krajské rady, informace o přípravě IX.
sjezdu OS, informace o činnosti a plnění programu OS za období
od VIII. sjezdu OS do 30. 6. 2022, informace o hospodaření OS za
období od VIII. sjezdu OS do 30. 6. 2022, informace z resortů
zdravotnictví a sociálních služeb a informace o práci s členskou
základnou.
Delegáti krajských konferencí zvolili členy nových krajských rad
OS, člena výkonné rady za svůj kraj, případně jeho náhradníka, a navrhli člena dozorčí rady odborového svazu.
Na závěr jednání krajských konferencí delegáti přijali usnesení,
v němž upozorňují na zvyšující se negativní projevy současné krize
ve společnosti i ve zdravotnictví a v sociálních službách, a požadují
proto, aby:
• vláda okamžitě řešila inflaci, energetickou krizi a růst cen základních životních potřeb přes regulační mechanismy, které má
k dispozici od roku 1992.
• vláda v rozpočtu na rok 2023 uvolnila dostatek financí na fungování sociálních služeb. Dotace je nezbytné navýšit tak, aby
pokrývaly jak růst provozních nákladů, tak navýšení platů
a mezd.

• vláda v rozpočtu na rok 2023 dostatečně finančně podpořila hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav a ocenila práci jejich zaměstnanců.
• vláda zahájila legislativní kroky, kterými by zaměstnance uvedené
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. pracující ve zdravotnictví a v sociálních službách zařadila do přílohy
č. 3, kde jsou zařazeni nelékařští zdravotničtí pracovníci.
• Ministerstvo zdravotnictví předložilo na rok 2023 takovou úhradovou vyhlášku, která nemocnicím, lázním a dalším zdravotnickým zařízením uhradí růst nákladů a zvýšení platů a mezd.
• Ministerstvo zdravotnictví věnovalo zvláštní pozornost lázeňským zařízením, kde je nutné pro udržení tolik potřebné lázeňské péče řešit zvýšení mezd a benefity pro zaměstnance.
Období pandemie COVID-19 prokázalo, že lázeňská zařízení
nejsou schopná bez systémové podpory konkurovat jiným oborům, a tento trend přetrvává i nadále.
• vláda přijala novelu zákona o důchodovém pojištění, ve které
uzákoní dřívější odchod do důchodu pro profese pracující v náročných pracovních podmínkách.
Podrobnější informace o konferencích a fotografie najdete na svazovém webu (www.zdravotnickeodbory.cz) v části věnované jednotlivým krajům.

Jsme rádi, že se krajské konference mohly uskutečnit ve formě
prezenčního jednání, protože osobní kontakt nelze ničím nahradit. Na konferencích jsme si mohli vzájemně předat informace
o činnosti jak na úrovni celostátní, tak i na úrovni krajů i jednotlivých odborových organizací. Diskutovali jsme o problémech,
které nás tíží, a zároveň i získali informace o tom, co se povedlo.

OSZSP ČR Nemocnice Ivančice, ale ten se bohužel nemohl krajské konference Jihomoravského kraje osobně zúčastnit, takže mu Čestné uznání
bude předáno při jiné příležitosti.
Bohužel i vzhledem k narůstajícímu počtu onemocnění COVID-19 a nedostatku personálu
se v některých krajích nesešel
potřebný počet delegátů a musela být svolána náhradní krajská
konference. I přes tyto problémy
byly všechny krajské konference
z pohledu vedení svazu příjemné, diskuse byla konstruktivní a bylo z ní vidět, že všichni
účastníci mají zájem o dění ve
svazu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se opakovat, ale

Na vysočinské krajské konferenci obdržela Čestné uznání odborového svazu Hana Kabátková z Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Na krajské konferenci Ústeckého kraje obdržela Čestné uznání odborového svazu Dana Slavíková ze Sociální péče Děčín.

Děkujeme za účast na konferencích a těšíme se na příští setkání

Vzhledem k tomu, že se v listopadu bude konat IX. sjezd odborového svazu, diskutovalo se
na krajských konferencích o návrzích na úpravu programu OS
na období 2022–2026, stanov
OS a finančního řádu OS. Diskuse z řad delegátů byla plodná,
místy i bouřlivá, ale vždy konstruktivní. Důležitým bodem
programu byla volba delegátů
IX. sjezdu OS podle klíče stanoveného výkonnou radou.
Součástí programu krajských
konferencí bylo i předání Čest-

ného uznání odborového svazu
členům, kteří se rozhodli již nepokračovat ve své činnosti. Udělení Čestného uznání schválila
výkonná rada OS. Na krajské
konferenci Kraje Vysočina bylo
předáno čestné uznání za dlouholetou činnost pro odborový
svaz Haně Kabátkové ze ZO
OSZSP ČR Psychiatrické nemocnice Jihlava, v Ústeckém
kraji Daně Slavíkové ze ZO
OSZSP ČR Sociální péče Děčín. Čestné uznání bylo uděleno
i MUDr. Pavlu Sychrovi ze ZO
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i touto formou bych vám všem
chtěl jménem vedení svazu aspoň takto poděkovat za to, že
jste se konferencí účastnili, a to
i v dnešní složité situaci, kdy je
pro vás mnohdy velmi obtížné se
na akce odborového svazu uvolnit. Těšíme se na setkání s vámi,
kteří jste delegáty, na IX. sjezdu
odborového svazu a s ostatními
na setkání při jiných příležitostech.
Vedení odborového svazu děkuje všem členům orgánů odborového svazu i ostatním členům
za jejich poctivou a obětavou
práci, která jde často na úkor
soukromí a rodinného života.
Mgr. Lubomír FRANCL,
francl.lubomir@cmkos.cz
Foto Václav Matoušek
a Miloslav Toušek

Pražská krajská konference – 12. 9. 2022

Pražská krajská konference v pondělí 12. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Jaroslava Carrasco, Dušan Papcún,
Tereza Picková, Monika Stejnerová a Jakub Štětka. Do výkonné rady
OS byla zvolena Monika Stejnerová, náhradníkem byl zvolen Dušan
Papcún. Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr

svého jednání přijala usnesení. Usnesení a další informace o krajské
konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/prazska-krajska-konference-129-2022/
Foto Barbora Vančurová

Středočeská krajská konference – 13. 9. 2022

Středočeská krajská konference v úterý 13. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Martina Hornofová, Ilona Kučerová,
Jan Ševců, Ivana Vaňoučková, Marie Zeyvalová. Do výkonné rady OS
byl zvolen Jan Ševců. Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla
Blanku Bartákovou. Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu

OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/stredoceska-krajska-konference13-9-2022/
Foto Barbora Vančurová

Pardubická krajská konference – 14. 9. 2022

Pardubická krajská konference ve středu 14. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Šárka Hotárková, Světluše Konečná,
Veronika Pešková, Gabriela Synková a Martin Vostal. Do výkonné rady OS byl zvolen Martin Vostal. Krajská konference zvolila delegáty

IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/pardubicka-krajska-konference14-9-2022/
Foto Lubomír Francl a Martin Vostal
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Královéhradecká krajská konference – 15. 9. 2022

Královéhradecká krajská konference ve čtvrtek 15. září zvolila
členky nové krajské rady OS, jimiž se staly: Vítězslava Burešová,
Lenka Kořínková, Zuzana Netolická, Libuše Pavlíková a Radmila
Poulová. Do výkonné rady OS byla zvolena Zuzana Netolická. Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla Libuši Pavlíkovou. Krajská

konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání
přijala usnesení. Usnesení a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/kralovehradecka-krajska-konference-15-9-2022/
Foto Barbora Vačurová

Liberecká krajská konference – 19. 9. 2022

Liberecká krajská konference v pondělí 19. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Jaroslava Havelková, Lukáš Janda,
Alena Kyrianová, Miluše Váňová a Zdeněk Vohnout. Do výkonné rady OS byla zvolena Alena Kyrianová. Do dozorčí rady OS krajská
konference navrhla Zdeňka Vohnouta. Krajská konference zvolila de-

legáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení.
Usnesení a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém
webu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/liberecka-krajska-konference-os-19-9-2022/
Foto Barbora Vačurová

Karlovarská krajská konference – 20. 9. 2022

Karlovarská krajská konference v úterý 20. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Pavla Floriánová, Iveta Kirchová, Eva
Nájemníková, Martin Novotný, Lenka Proislová, Jan Pujman a Marcel Vlašimský. Do výkonné rady OS byla zvolena Eva Nájemníková.
Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla Lenku Proislovou.

Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého
jednání přijala usnesení. Usnesení, více fotografií a další informace
o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/karlovarska-krajska-konferenceos-20-9-2022/
Foto Miloslav Toušek
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Plzeňská krajská konference – 21. 9. 2022

Plzeňská krajská konference ve středu 21. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Miroslava Jordánová, Simona Kocová,
František Kuneš, Helena Kurcová, Petr Veselý, Soňa Vytisková a Richard Zach. Do výkonné rady OS byla zvolena Soňa Vytisková, náhradníkem byl zvolen Petr Veselý. Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla Evu Terezu Veselou. Krajská konference zvolila dele-

gáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení.
Usnesení, více fotografií a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/plzenska-krajska-konference-os21-9-2022/
Foto Miloslav Toušek

Jihočeská krajská konference – 22. 9. 2022

Jihočeská krajská konference ve čtvrtek 22. září zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Helena Bednářová, Roman Carda, Jana
Farabauerová, Jakub Herout, Martina Netrvalová, Světluše
Ondrejková a Jan Šusta. Do výkonné rady OS byl zvolen Jan Šusta.
Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla Martinu Netrvalovou.

Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/jihoceska-krajska-konference-229-2022/
Foto Barbora Vančurová

Vysočinská krajská konference – 3. 10. 2022

Vysočinská krajská konference v pondělí 3. října zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Miloslava Klabenešová, Hana Lisá,
Jiřina Marešová, Miroslav Vácha a David Vošický. Do výkonné rady
OS byl zvolen Miroslav Vácha. Krajská konference zvolila delegáty
IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení,

více fotografií a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/vysocinska-krajska-konference3-10-2022/
Foto Ladislav Kucharský a Miloslav Toušek
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Jihomoravská krajská konference – 4. 10. 2022

Jihomoravská krajská konference v úterý 4. října zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Roman Citterberg, Ivana Frolichová,
Hana Kudličková, Jindra Macková, Jana Procházková, Valerie
Skřejpková a Jiří Škárek. Do výkonné rady OS byl zvolen Roman
Citterberg, náhradníkem byl zvolen Tomáš Havlásek. Do dozorčí rady
OS krajská konference navrhla Janu Procházkovou. Krajská konfe-

rence zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala
usnesení. Usnesení, více fotografií a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/jihomoravska-krajska-konference-4-10-2022/
Foto Ladislav Kucharský a Miloslav Toušek

Ústecká krajská konference – 6. 10. 2022

Ústecká krajská konference ve čtvrtek 6. října zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Jiří Červík, Kateřina Klement Křížová,
Jana Kudová, Hana Michálková, Adriena Šípová, Eva Vinická a Alena
Wilhelmová. Do výkonné rady OS byla zvolena Alena Wilhelmová,
náhradnicí byla zvolena Eva Vinická.

Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení, více fotografií a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/ustecka-krajska-konference-610-2022/
Foto Václav Matoušek

Moravskoslezská krajská konference – 11. 10. 2022

Moravskoslezská krajská konference v úterý 11. října zvolila členy
nové krajské rady OS, jimiž se stali: Monika Botoš, Andrea
Drexlerová, Martin Gall, Petr Lasák, Hana Nohelová, Vít Přibylík
a Zuzana Sargová. Do výkonné rady OS byla zvolena Andrea
Drexlerová, náhradníkem byl zvolen Pavel Michna. Do dozorčí rady
OS krajská konference navrhla Zuzanu Sargovou. Krajská konference

zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení, více fotografií a další informace o krajské konferenci
najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/moravskoslezska-krajska-konference-os-11-10-2022/
Foto Miloslav Toušek
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Olomoucká krajská konference – 12. 10. 2022

Olomoucká krajská konference ve středu 12. října zvolila členy
nové krajské rady OS, jimiž se stali: Lada Cinegrová, Erika
Frydrýšková, Lenka Indrová, Jitka Neplechová Šilhanová, Martin
Pejzl, Marie Reissausová a Jan Zatloukal. Do výkonné rady OS byla
zvolena Lada Cinegrová, náhradníkem byl zvolen Martin Pejzl.

Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého
jednání přijala usnesení. Usnesení, více fotografií a další informace
o krajské konferenci najdete na svazovém webu:
https://www.zdravotnickeodbory.cz/olomoucka-krajska-konferenceos-12-10-2022-2/
Foto Miloslav Toušek

Zlínská krajská konference – 13. 10. 2022

Zlínská krajská konference ve čtvrtek 13. října zvolila členy nové
krajské rady OS, jimiž se stali: Lukáš Doležel, Marcela Holčáková,
Martina Hvozdenská, Martina Katolická, Ivana Lukašíková, Jana Špičáková a Ludmila Šromotová. Do výkonné rady OS byla zvolena
Marcela Holčáková. Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla

Byli jsme vyzváni, zda bychom nechtěli doplnit zprávu
z krajských konferencí nějakými
střípky. Hned jsem si vzpomněla
na pardubickou krajskou konferenci, která se konala 14. září ve
zdejší nemocnici. Jela jsem na ni
z domova, zaparkovat se podařilo až na třetí pokus, když jsem
objela několik budov. Pršelo a já
neměla deštník, běžela jsem do
zasedací místnosti, kde se již od
půl deváté konala krajská konference. Kolega Luboš Francl mi
po příchodu sdělil, že musíme
skončit ve tři čtvrtě a musíme
místnost do té doby i vyklidit,
koná se tu další akce. Já si říkám,

Martinu Hvozdenskou. Krajská konference zvolila delegáty IX. sjezdu OS a na závěr svého jednání přijala usnesení. Usnesení, více fotografií a další informace o krajské konferenci najdete na svazovém webu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/zlinska-krajska-konference13-10-2022/
Foto Miloslav Toušek

Stane se to jen jednou za čtyři roky

že to máme co dělat, abychom to
stihli do 11.45 hodin. Program
konference je nabitý, volí se členové krajské rady, výkonné rady
a delegáti sjezdu. Předsedkyně
Dáša Žitníková se nemohla
zúčastnit, tak jsme si s Lubošem
rozdělili příspěvky a prezentovali vše, abychom to stihli.
Volby proběhly bez problémů
a já stále sledovala čas. Koukám
na hodinky, je za pět minut půl
dvanácté, tak popoháním kolegyni Šárku Tikovskou, aby
oznámila oficiální výsledky voleb, že ještě máme 20 minut na
přijetí usnesení, pak už musíme
vyklidit zasedací místnost. A teď

zazněla otázka, kam vlastně pospícháme, že máme ještě hodinu
čas.
Už vím, jak to vypadá, když se
řekne ,,krve by se ve mně nedořezal“. Já ztuhla a říkám si, tohle
se může stát jen jednou za čtyři
roky. Zalapala jsem po dechu
a začala se všem omlouvat.
Vyzvala jsem přítomné, aby sdělili vše, co chtějí říci a co nezaznělo ještě na konferenci.
Všichni jsme se společně zasmáli a dokončili v klidu krajskou konferenci. Nakonec byli
někteří rádi, že konference skončila o trochu dříve a že si mohli
i neformálně promluvit s kole-

str. 22
Bulletin 10/2022

gyněmi a kolegy. Já se ještě jednou omlouvám a věřte, už se to
na žádné konferenci nestalo a nestane. Čas si od té doby s kolegy
vyjasňujeme před jednáním, a to
přesně.
Nejsou jen věci vážné, ale
i trochu veselé a já jsem moc ráda, že mám kolem sebe kolegyně
a kolegy, kteří to vzali v Pardubickém kraji s nadhledem
a úsměvem. Doufám, že to přidávají k dobru, co jedna místopředsedkyně odborového svazu
udělala na jejich krajské konferenci na podzim roku 2022.
Mgr. Jana HNYKOVÁ,
hnykova.jana@cmkos.cz

