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Vážený pane řediteli,
Po přečtení Vaší reakce k oznámení ZO Brno a Veselí o příspěvku za službu pro NLZP musím také
reagovat.
Kdyby jsem tuto zprávu přeposílal kolegům já, neuvedl bych slůvko „ nátlak“ ale „ naléhání“.
K chybě došlo při přepisu zprávy, kterou můj kolega přeposlal. Za chybu, která se tak stala, se Vám
omlouvám.
Bohužel, ale ostatní Vaše vyjádření je poněkud mylné.
Dne 29.6.2017 byl zaměstnancům zaslán zápis z provozní porady VZ Hustopeče, kde byl mimo
jiné uveden odstavec - Rozhodnutí o finančních příspěvcích na služby u lékařů od 1.7.2017 do
31.12.2017. NLZP bude řešeno formou odměn-…. Protože jako předseda největší ZOO jsem o
takovém rozhodnutí nebyl informován, tak jsem poslal email na VZ, jestli na svých provozních
poradách tuto informaci dostali nebo ji májí v zápise. Odepsalo několik zaměstnanců z různých
VZ , ale všude byla informace záporná.
Po jednání se ZO Veselí jsme se dohodli, že nebudeme souhlasit, aby NLZP měli příspěvek
v odměnách. Důvodem rozhodnutí bylo, že by se v odměnách nedalo rozpoznat kolik a za co byla
udělena odměna.
Ihned jsem se obrátil na Ing. Knězkovou o informaci k příspěvkům. Ta mě potvrdila, že tak
rozhodlo vedení organizace a požádala o osobní schůzku, aby mě situaci vysvětlila. Já na schůzku
přišel a Ing. Knězkové vysvětlil postoj ZO Brno a Veselí k rozdělování příspěvků. Dostal jsem
návrh, abych ihned napsal žádost, kterou Ing. Knězková přednese hned druhý den na poradě vedení.
Několik týdnů jsem čekal na odpověď, ale tu jsem dostal až na mou urgenci. Odpověď zněla:
Porada vedení potvrdila, že se odměny za odsloužené směny budou poskytovat „ POUZE“
lékařům jako dlouhodobě nedostatkové kategorii zaměstnanců. S tím jsem nesouhlasil a potvrdil,
že se obrátíme na zřizovatele a média.
Veškerou emailovou korespondenci ohledně příspěvků dáme na naše webové stránky ZO Brno, ať
si zaměstnanci sami udělají úsudek k Vašemu dopisu a Vašemu postoji jak odborům, tak i k NLZP.
Proto není přesná informace, že nikdy ZO s vedením o příspěvcích nejednali.
Ke změnám v osobních příplatcích také nepíšete přesné informace.
Naše ZO Brno OS ZSP ČR Vás cca 5 let upozorňuje na velmi rozdílné rozdělování osobního
ohodnocení. První návrh zhruba v roce 2014 byl tak složitý, že samotné vedení organizace tento
návrh zrušilo. Na dalším návrhu a projednání s odbory došlo ke shodě, ale ani tato varianta nikdy
nenabyla účinnosti. Ještě na schůzce za přítomnosti předsedkyně OS paní Žitníkové a Ing.
Lipovského (který potvrdil, že návrh na nové rozdělování osob. ohodnocení je velmi dobrý) jste
potvrdil, že návrh na nové rozdělení bude bohužel platit až od ledna 2016. Tato změna také
nenabyla účinnosti. V letošním roce a to v červnu proběhlo jednání o dalším novém návrhu na
změnu osobního ohodnocení. Návrh na nové rozdělování nám přišel 20.6.2017 a odpověď jste
požadovali do 19.7.2017. Po dohodě všech tří organizací jsme požádali z důvodu dovolených ,
nemožnosti se sejít a složitosti návrhu o prodloužení termínu do 31.8.2019 (vedení organizace
nebylo schopno za několik let udělat změnu osobního ohodnocení a proto si myslím, že oddálení
40 dní o které požádali všechny tři odbor. organizace, není zas tak neúměrné, tak jak píšete) Naše
návrhy a změny jsme vypracovali ve svém volnu, někteří ve své dovolené a v termínu odeslali.
Co je ale naprosto nečekané, to je email Ing. Knězkové, který přišel jen pár hodin po vašem emailu.

Ing. Knězková informuje všechny tři předsedy - Dobrý den, vzhledem k tomu, že dle našich
informací by do naší organizace měl nastoupit každým dnem HR manager (kterého vybírá
zřizovatel) bylo rozhodnuto, že směrnice Hodnocení zaměstnanců a stanovení osobních příplatků
bude konzultována s tímto odborníkem. Poté Vám ji zašleme k novým připomínkám.
Vážený pane řediteli, ač jste tak jako já věděl již od května, že k organizaci nastoupí nový HR
manager, přesto vedení pokračovalo v přípravě nové směrnice a chtělo co nejrychlejší projednání
odbor. organizací. Ještě nás před zaměstnanci napadáte z neúměrného prodlužování termínu a za
pár hodin na to, všechno zrušíte. To opravdu mluví za vše.
S pozdravem
2.9.2017
za ZO OS ZSP ČR Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,p.o.
Bohuslav Zrza, předseda

V Brně dne

