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________ 

Sídlo: Korunní 2456/98, Vinohrady, 101 00 Praha 

IČO:                                43875581   

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, 

 

   

  ve středu 18.12. 2019 se sešel nově zvolený výbor s vedením ZZSHMP. Přítomni 

byli p.ředitel MUDr. Kolouch, MUDr. Valášek, Ing. Novosádová, Ing. Kubánková, Mgr. 

Křivánek, Ing. Doubrava, Mgr., MUDr. Mlynářová, za ZO Štětka, Jirásek, Zeithaml, 

Vinšová .  

 

  Jednalo se o první informativní  schůzku nového výboru, proběhlo formální 

představení.  Konkrétní body s podněty a požadavky odborové organizace se budou 

projednávat na dalším lednovém jednání s pane ředitelem.  

 Výbor připomněl, že motivací k jeho činnosti je ochrana práv zaměstnanců, rovné 

zacházení, adekvátní  finanční ohodnocení za neustále narůstající tempo práce 

a  komunikace se ze zaměstnavatelem - sociální dialog.  

   V úvodu setkání nás pan ředitel informoval o chystané změně metodiky ohledně 

problematiky VRZ . 

 

   Problematika VRZ byla  zmíněna na schůzce odborové organizace s vedením 

ZZSHMP na MHMP v březnu 2019 a v dubnu 2019 na půdě ZZSHMP , kdy odborová 

organizace opakovaně vznesla podnět pro změnu dosavadního metodického pokynu 

ohledně VRZ. Managment organizace inicioval panelovou diskuzi  konanou dne 3.10. 

2019, kde byli přítomni zástupci obou odborových organizací  ZZSHMP, managment 

ZZSHMP,  PČR, HZS, AZZSČR, MHP, MP, Odboru hygieny, dopravní psycholog. 

Výstup diskuze byl, že ZZSHMP může zmírnit vnitřní pokyn k používání VRZ na 

úroveň doporučení, kdy ale trvá doporučení využívat zvláštní zvukové znamení spolu 

s výstražnými světly, protože VRZ chrání všechny účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. 
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  Došlo tedy ke změně dosavadního nařízení, respektive změně v metodickém 

pokynu MP.03.03 ,, kdy se  zvláštní výstražné světelné znamení  doporučuje vždy 

doplnit o zvláštní zvukové výstražné znamení, které je nutné použít s dostatečným 

předstihem 

Dále pan ředitel potvrdil přiznání navýšení mzdy od 1.1. 2020 a to ve dvou 

položkách.  

  

První položkou je plošné  navýšení o 1500 korun v platových tabulkách. 

 "Toto navýšení mohlo být uskutečněno  díky obrovskému tlaku Krizového štábu 9 

proti kolapsu zdravotnictví (který naše odborová organizace finančně i morálně 

podpořila). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch otevřel úhradovou vyhlášku (a to 

mnozí Krizovému štábu tvrdili, že s úhradovou vyhláškou se už vůbec nic nedá dělat, 

že je třeba se s ní smířit!!!) a všem segmentům přidal finance na navýšení platů a 

mezd o 1500 Kč. Každé zdravotnické zařízení je na tom jinak, ale jistých je 1500 Kč 

„na hlavu“, to dnes nepopírá nikdo," uvedla paní předsedkyně D.Žitníková.  

  Vláda potvrdila schválení  novel nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě a o platových poměrech státních zaměstnanců. 

  Velký dík patří paní předsedkyni OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníkové a celému jejímu 

týmu. Bez nich by jsme toto navýšení těžko dostali.   

 

  Druhou položkou navýšení mzdy  od 1.1. 2020 bude  navýšení “výjezdového 

příplatku “ na maximální možnou částku, tedy 7500,- Kč. Výjezdovým skupinám bude 

tato částka vyplácena na výplatním lístku v položce "zvláštní příplatek výjezdový", 

operátorkám a operátorům ZOS bude tento příplatek vyplácen v položce "osobní 

příplatek".  

  

  Výbor odborové organizace v čele s bývalým předsedou J. Hirjakem vznesl na 

tripartitní  schůzce 27.3. 2019 na MHMP požadavek na zvýšení výjezdového 

příplatku na maximální výši s odůvodněním specificky náročné a stále stoupající 

práce v metropoli. 

 Na schůzce s managmentem organizace dne 12.4. 2019 byl tento požadavek 

výborem odborové organizace opět prezentován, vedení ZZSHMP přislíbilo, že tento 

náš požadavek podpoří. Příslib podání žádosti o  uvolnění finančních prostředků  byl 

vedením ZZSHMP splněn a  MHMP dle slov pana ředitele uvolnil finanční prostředky 

na navýšení "výjezdového příplatku" na  maximální výši tj. 7500 korun.  

   V závěru roku Vám chceme poděkovat za Vaši podporu, ať již pouhým členstvím v 

naší odborové organizaci, či aktivní účastí. Je znát, že naše práce má smysl i když to 

není vždy vidět. Oslovíte -li kolegy nečleny, aby nás též podpořili, budeme jedině 

rádi. Více hlasů - více argumentů! 
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   Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Mgr. J. Hirjakovi, který nám 

byl  skvělým a neúnavným předsedou,  neocenitelným rádcem a průvodcem úskalími 

při vyjednávání našich lepších pracovních podmínek a v neposlední řadě blízkým 

člověkem.  V nastaveném  kurzu  hodláme nadále pokračovat.  

 

hezké  Vánoce a klidný nový rok v pracovním i osobním životě 

 

přeje  srdečně 

 

 

Výbor ZO OSZSP ČR ZZS HMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


