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Vážený pane premiére,
obracím se na Vás z pověření Rady Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. (dále jen
POUZP).
Rada POUZP, se svým usnesením ze dne 17. 8. 2018, rozhodla připojit ke „Stávkové pohotovosti“
vyhlášené Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.
Toto rozhodnutí proběhlo na základě nedodržení slibu o navýšení platových tarifů o 10% k 1. 1.
2019, jak bylo Vámi slíbeno.
POUZP Vás žádá, abyste dostál svým slibům, neboť současné kroky nevedou k personální stabilizaci
ve zdravotnictví, ba naopak k destabilizaci. Navýšení směnného příplatku pouze pro jednu skupinu
zaměstnanců je z našeho pohledu diskriminační, ne-li protizákonné, neboť je v rozporu
s ustanovením Zákoníku práce, který deklaruje, že za stejnou práci stejné hodnoty přináleží stejná
odměna. Neshledáváme žádné rozdíly v práci všeobecných sester a ostatních nelékařských
zdravotnických pracovníků na oddělení akutní péče, perioperační péče, dlouhodobé péče, či
zdravotnické záchranné služby. Zamýšlené navýšení pro jednu skupinu zaměstnanců bez adekvátní
kompenzace ostatním povede pouze k přesunu personálu. Dostaneme se tak do situace, kdy bude
jedna část péče zajištěna adekvátně, ale ostatní sektory budou destabilizovány. Situaci trvale
monitorujeme a již nyní zaznamenáváme takovéto přesuny, které budou zajisté mnohem masovější.

Rovněž apelujeme na vyrovnání platových a mzdových podmínek pro všechny zdravotnické
pracovníky. Argumentace, že nemáte možnost zasahovat do soukromé sféry je z našeho pohledu
neadekvátní, neboť i soukromá sféra ve zdravotnictví čerpá finance z veřejného zdravotního
pojištění, tedy státní finance a stát zde má možnost regulace.
Vážený pane premiére,
žádáme vás tímto ještě jednou o přehodnocení celé situace, vaši osobní intervenci, která povede
k dlouhodobé personální stabilizaci ve zdravotnictví.
POUZP je ochotna a připravena zasednout k jednacímu stolu a společně situaci řešit.
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Bc. Tomáš Válek, DiS.
Předseda POUZP

