Vedoucí odd. PaM Bc. Pavel Oravec
Hlavní sestra Romana Pochylá
Vrchní setra Mikuláš Báča Dis.
ZZS JmK Kamenice 1d
Brno
Vážení,
žádáme o vysvětlení nestandardního postupu v případě přeřazení zaměstnance pana
Františka Karase z VZ Tišnov na VZ Ponava. Pan Karas se dozvěděl o přeřazení na
VZ Ponava telefonicky od vrchní sestry pana Dis. Báči. Následně po dotazování na
oddělení PAM mu byl Bc.Oravcem odeslán email, v kterém je uvedeno, že je s
účinností od 15.12.2016 přeřazen z VZ Tišnov na VZ Ponava. Standartní postup ZZS
JmK byl dosud následující- zaměstnanec se po PN či po MD vracel vždy na původní
místo a zaměstnanec, který byl přidělen na zástup za nemocného, se vracel na své
původní místo.Pan Karas je místopředsedou ZO Brno OSZSP ČR, v případě
nezvyklého přeřazení tohoto zaměstnance po proběhlém infarktu myokardu na
nejvíce vytížené pracoviště v JMK lze spatřovat účelové jednání vedení ZZS.
Žádáme, aby i v případě funkcionáře ZO byl dodržen standardní postup, stejný jak u
ostatních zaměstnanců, a pan František Karas byl z okamžitou platností přeřazen na
svou původní VZ. V opačném případě budeme nuceni předat celou záležitost k
prošetření IP a právnímu odd. OS ZSP ČR.
Do dnešního dne jsme nedostali vyjádření vrchní sestry pana Bc. Báči k používání
nevhodných dezinfekčních prostředků na VZ Ponava, o které jsme žádali. Tyto
prostředky poškozují jak zdraví zaměstnanců ve výjezdové skupině, tak i pacientů.
Dosud jsme rovněž nedostali odpověď na dotaz, proč noví zaměstnanci nemají při
nástupu do zaměstnání potřebný počet OOPP ( mají jeden !! kus kalhot a zaprané
funkční tričko). Zaměstnanci dle zákoníku práce mohu práci odmítnout, pokud nejsou
dostatečně chránění. Do čeho se mají v případě znečištění převléknout? Na jedné
straně zaměstnavatel vyhrožuje, že budou postihy, pokud zaměstnanec nebude řádně
používat OOPP, na druhé sám porušuje nařízení o OOPP. Vaše tvrzení, které jste řekla
na poradě VZ Ponava, že se přechází na nové OOPP a proto jsou vybaveni menším
počtem OOPP je naprosto špatné a z úst vedoucího pracovníka nepřijatelné.
Dále žádáme o odpověď, proč do dnešního dne nemají všichni zaměstnanci
softshellové bundy a proč stále nemáme nové kalhoty. Jak je možné, že takto drahý
oděv, kt?erý měl být upraven dle individuálních rozměrů, je stále opravován, dokonce
i několikrát za sebou.
S pozdravem
Bohuslav Zrza
předseda ZO Brno OS ZSP ČR
v kopii - radní pro zdravotnictví Igor Chlup
odesláno 6.12.2016

dne 21. 12. 2016

PŘEDSEDKYNĚ
ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ
PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ
Vážený pane hejtmane,
dovoluji si obrátit se na Vás na základě našeho společného jednání ve věci
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové
organizace, IČ: 00346292, se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno (dále
jen „ZZS JmK“), a to v souvislosti s upřesněním postupu pana ředitele ve
vztahu k udělení plné moci advokátovi JUDr. Pavlíkovi.
Po pečlivém prostudování plné moci považuji za nutné Vám sdělit
následující.
Z textu plné moci přiložené k dopisu předsedovi ZO Michalu Vlkovi se
podává, že ředitel ZZS JmK udělil dne 23. 11. 2016 plnou moc advokátovi
JUDr. Pavlíkovi tak, že zmocněný advokát je oprávněn jednat za ZZS JmK
„ve všech věcech souvisejících s předmětem činnosti, zejména plnění
povinností dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
uplatnování zákoníku práce, ostatních právních norem České
republiky“ ...
Udělení takto široké, de facto generální plné moci, je třeba považovat za
alarmující a odporující všem standardním pravidlům řízení, tím spíše
řízení nepodnikatelského subjektu – příspěvkové organizace zřizované
vyšším územním samosprávným celkem. Takto široké oprávnění z plné
moci představuje faktickou prokuru, kdy zmocněný advokát může – již na
základě udělené plné moci – uzavřít sám jménem ZZS JmK jakoukoli (i
nevýhodnou) smlouvu, dávat výpovědi zaměstnancům, činit faktická
právní jednání ředitele ZZS JmK. Pokud předpokládáme elementární
logiku fungování příspěvkových organizací a plnění role zaměstnavatele,
pak advokát v plné moci by měl být určen výhradně k procesnímu
zastupování v agendě v řízeních před soudy a jinými orgány, a to navíc jen
výjimečně ve zvláště složitých kauzách mimo běžnou agendu příspěvkové
organizace. Přesně z těchto důvodů tak např. vaktuálně probíhajícím
soudním sporu ZZS JmK proti bývalé zaměstnankyni Haně Zdarsové o
doplatek odchodného podle § 28a zákona č. 374/2011 Sb. (Městský soud v

Brně, sp. zn. 49 C 76/2016) soud nepřiznal ZZS JmK právo na náhradu
nákladů právního zastoupení advokátem, když soud uzavřel, že ...za účelně
vynaložené náklady při uplatnování práva nelze v případě ZZS JmK,
která je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský
kraj, a která disponuje dostatečným personálním a materiálním zázemím
ktomu, aby pracovněprávní spory obstarávala prostřednictvím vlastních
zaměstnanců, považovat zastoupení ZZS JmK advokátem ... ̈
V Praze 6. 12. 2016 Č.j. 731/2016
Jestliže ani soud v pracovněprávním sporu nepovažuje za účelně
vynaložený náklad na straně ZZS JmK náklady na právní zastoupení
advokátem, tím méně lze považovat za účelné vynakládání nákladů na
zastoupení advokátem v běžných, každodenních věcech souvisejících s
předmětem činnosti ZZS JmK, zejména plnění povinností dle zákona č.
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, případně uplatnování
zákoníku práce a ostatních právních norem České republiky.
Za zvláště nestandardní a v podmínkách kolektivních pracovněprávních
vztahů za absurdní lze považovat stav, aby klíčové právní povinnosti, které
má zaměstnavatel ze zákona plnit vůči odborovým organizacím, řešila
ZZS JmK prostřednictvím advokáta v plné moci. Povinná součinnost mezi
zaměstnavatelem a odbory (povinnost informování, projednání, proces
kolektivního vyjednávání atd.) nepochybně představuje běžnou,
každodenní součást činnosti zaměstnavatele, pro kterou se v aplikační
praxi nehospodárný „luxus“ v podobě udělení plné moci advokátovi
zásadně neuplatnuje.
Samotný fakt, že ředitel ZZS JmK dne 23. 11. 2016 udělil advokátu JUDr.
Pavlíkovi tak širokou plnou moc, že uvedený advokát je oprávněn jednat
jménem ZZS JmK prakticky ve všech věcech zásadním způsobem
vybočuje z běžné praxe řízení a de facto klade základní otázku, co vůbec
bude z hlediska běžného řízení a uplatnování pracovněprávních předpisů
vykonávat v praxi samo vedení ZZS JmK, které je za tuto činnost
odpovědné, a které je za tuto činnost placeno, Uvedený stav lze považovat
za bezprecedentní zásah do běžných pravidel řízení příspěvkové
organizace a uplatnování pracovněprávních předpisů.
Vážený pane hejtmane, v souvislosti s naším jednáním, bych chtěla
připomenout, že bylo dohodnuto, že odborová organizace obdrží výsledky
kontroly, která v ZZS JmK proběhla. Dle poslední informace odborová

organizace zatím žádný materiál neobdržela. Na základě našeho setkání si
dovoluji předpokládat, že se situací na ZZS JmK budete intenzivně
zabývat, za což Vám, předem velmi děkuji.
V úctě
Vážený pan
JUDr. Bohumil Šimek Hejtman Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj

Vážený pane řediteli,
naše odborová (é) organizace se prozatím nezúčastní jednání s vedením ZZS
JmK i přes povolební situaci na JmK a to z těchto důvodů:
1. Do dnešního dne jsme nedostali výsledky kontroly, a proto se nemůžeme
vyjádřit k jejímu obsahu. Pokud by nám výsledky kontroly chtělo sdělit vedení
ZZS, bylo by to stejné jako by soud nařídil žalobci, aby se zeptal žalovaného na
výsledek sporu.
2. Počkáme až na jednání s novým hejtmanem JmK.
3. Vedení odborů, vedení OS ZSP ČR, vedení stávkové pohotovosti a zástupci
nespokojených lékařů se nejdříve sejdou s novou Radou a zastupitelstvem JmK.
4. Není vhodné se scházet v době, kdy Vy osobně hrubým způsobem napadáte
vedení odborů nepodloženým tvrzením na intranetu ZZS JmK.
5. Nadále budeme ve stávkové pohotovosti a přikročíme k dalšímu kroku, aby se
celá situace vyřešila co nejrychleji a to ku prospěchu pacientů a zaměstnanců
ZZS JmK.
V Brně 16.11.2016
Za odborové organizace ZZSJMK
ZO Brno OS ZSP ČR
Předseda Bohuslav Zrza

schváleno jednomyslně ZV

Ve Veselí nad Moravou 17.11.2016
ZO Veselí nad Moravou OS ZSP ČR
Předseda Michal Vlk

schváleno členskou základnou

Náměty na co by se měla kontrola zaměřit

1. Rušení VS RLP pro nedostatek lékařů (proč lékaři odcházejí)
2. VS Bučovice kde se nedodržuje 24 hod deklarovaná služba. VS Hodonín chyběl lékař i
na denní službě. (značné vzdálenosti k pac.) Posádky RZP mají problém konzultace
s lékařem z důvodů, že deset lékařů nemůže tyto konzultace provádět ( chyba náměstka pro

ZP, protože nevěděl, že tito lékaři nesmí konzultovat a ti běžně s RZP konzultovali stav pac.
Z důvodu nedostatku lékařů, slouží lékaři 24hod. služby
3. Nabírání zaměstnanců, kteří mají problém s alkoholem (chyba nám. pro zdravotní péči
který je přijímá)
4. Různé řešení či u někoho neřešení alkoholu na pracovišti. (někdo dostane výpověď,
někdo důtku za neoml. absenci, někteří dokonce zůstávají ve funkci.)
5. Různé trestání za porušení rychlostních limitů. (do dnešního dne nejsou rychlostní limity
projednány s odborovou organizací, proto se odborová organizace znovu obrátí na IP)
6. Nevyřešena kauza Znojmo (bude podána žaloba)
7. Nejednotné proplácení přesčas. hod. a vykazování řd. dovolené u ÚO
8. Do dnešního dne zaměst. nebylo dáno vyúčtování 50kč poplatku za tele. Pro rod
příslušníky.
9. Podivné odměnování některých skupin zaměstnanců
10. Převážení pojízdných sanit. vozů odtahovou službou (např. k vým. oleje, porouchaný
zámek dveří, nebo jen výměna vozu) Výměna pneu aut z Veseli v Brně.
11. Rozdílné jednání. Návrh výpovědi pro zaměstnance, který má DRNR a druhý který také
provozuje placenou zdravotní službu návrh na výpověď nedostal.
12. Zaměstnávaní sester na pozici řidič bez praxe.
13. Někteří IP nesplnují podmínky VŘ
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ V Praze 5. října 2016
Vážený pane hejtmane,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 5. října zaslaný předsedovi Základní odborové organizace
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR působící u Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje p. o., panu Zrzovi, který jsem obdržela v kopii, bych Vám chtěla sdělit, že
mne velmi překvapil vývoj postupu, předávání informací, ke kontrole vaší příspěvkové organizace.
Na jednání, které proběhlo i za mé účasti byly zřejmě předloženy nereálné termíny a postupy. Všem
účastníkům jednání bylo sděleno, že kontrola proběhne nejpozději do konce měsíce srpna a
následně se k ní v prvním týdnu v měsíci září vyjádří kontrolovaná organizace a výsledky kontroly
včetně námitek budou předány odborové organizaci, kdy se ve společně dohodnutém termínu
následně všechny zainteresované strany sejdou. Takto jste se vyjádřil pro media a ve Vaší tiskové
zprávě:
„Považuji situaci za vážnou, neberu na lehkou váhu vyhlášenou stávkovou pohotovost. Další kroky
Jihomoravského kraje budou následující: na základě výsledků dnešního jednání a po poradě v krajské koalici
vyšle ředitelka krajského úřadu počínaje zítřkem na moji žádost mimořádnou kontrolu do Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje. Kontrola bude komplexní a bude se týkat interních předpisů a
dodržování pracovně-právních předpisů, kolektivní smlouvy, dotkne se také ekonomiky, ale primárně půjde o
věci, které označují odboráři,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Jak dodal, vedení ZZS JMK bude mít samozřejmě právo vyjádřit se k výsledkům kontroly.
„Očekávám, že finální zpráva bude na stole vedení kraje nejpozději na konci srpna při dodržení
všech lhůt podle zákona o státní kontrole,“ uvedl hejtman Hašek s tím, že dnes také jednalo
předsednictvo krajské tripartity.
To, že kontrola proběhne, v souladu s právními předpisy, bylo předpokládáno oběma
stranami. V případě prodloužení termínu kontroly ovšem považuji za seriozní, aby s tím byla strana
odborů seznámena. Samozřejmě je i mým a zájmem odborové organizace, aby byla situace
vyřešená. Mezilidské vztahy v organizaci jsou dlouhodobě neúnosné a znovu opakuji, že jej jen
otázkou času, kdy dojde k dalším problémům.

Závěrem bych Vám chtěla, vážený pane hejtmane sdělit, že řešení situace není v rukou odborů, ale
je plně v kompetenci zřizovatele. Připomínám, že odbory na nestandardní situaci upozornují více
než rok a půl a opakovaně jsme s Vámi v této záležitosti komunikovali.
S pozdravem
Dagmar Žitníková

Přijato 4.10.2015
Vážený pane předsedo, přeji dobrý den.
V pátek dne 30.10.2016 jsem s Vámi telefonicky konzultovala záležitosti spojené
s kontrolou Zdravotnické záchranné služby, p.o., kterou provádí na základě mého pověření
pracovníci zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vysvětlili jsme si jak lhůty
podle zákona o kontrole (kontrolní řád), tak i kompetence Jihomoravského kraje, který je
zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby, p.o., tedy co jsou pracovníci zařazení do
krajského úřadu oprávněni kontrolovat. Odpověděla jsem Vám na všechny položené
otázky, za což jste mně několikrát během rozhovoru poděkoval a současně sdělil, že takto
uceleně Vám to zatím nikdo nevysvětlil. Jedinou polemizovanou oblastí byla otázka
předání protokolu o výsledku kontroly Vám. Zde jsem Vám sdělila, že je třeba striktně
dodržovat právní předpisy a není možné se „dohodnout“, jak je budeme dodržovat.
A to, že jste mě odkazoval na příslib pana hejtmana neznamená, že by pan hejtman
myslel něco jiného, než postup v souladu s právními předpisy. Naopak, již na první
společné schůzce opakovaně pan hejtman zdůraznil, že kontrola bude provedena
v souladu s příslušnými právními předpisy. Takže jak vyplývá ze sdělení ze dne 3.10.2016,
které jste zaslal panu hejtmanovi a se kterým jsem se seznámila, píšete něco jiného, než
jste mě sdělil při telefonické komunikaci.
To, že Vás ( či někoho dalšího, neboť ve sdělení panu hejtmanovi píšete množné číslo )
obsah našeho rozhovoru šokoval, je pro mě naprosto nepřijatelné. Mluvila jsem jen s Vámi
a naprosto jasně, vysvětlila jsem Vám i záležitosti nad rámec, nastínila řadu řešení včetně
nutné komunikace a vyjednávání, nabídla jsem Vám další jednání, kterého bych se
zúčastnila i já osobně. Vaše sdělení panu hejtmanovi, že jsem řekla, že si máte cit.
„požádat KÚ podle zákona 106/1999 Sb., kdy předáním této informace bude KÚ
považovat záležitost za vyřešenou“, se nezakládá na pravdě. Mluvila jsem o několika
variantách, jak může být odborová organizace informována o výsledku kontroly po
projednání podaných námitek kontrolovaným subjektem. Nikdy jsem necitovala číslo
zákona o informacích, jeho využití byla jen jedna z variant.
Vážený pane Zrzo.
Dovolte mi, abych zopakovala, že veškeré postupy v rámci prováděné kontroly byly a
budou i nadále prováděny v souladu s právními předpisy a že nedojde k jejich
porušování i přes Vaše žádosti tyto právní předpisy porušovat. Dne 6. 10. 2016 končí
zákonná lhůta vedoucímu kontrolní skupiny nebo kontrolujícím pro vyřízení námitek a pro
předložení vyřízení námitek ředitelce krajského úřadu. Následně má ředitelka krajského
úřadu, jako nadřízená osobám kontrolujícím, další zákonnou lhůtu na rozhodnutí o
námitkách kontrolované osoby. Vlastní kontrola je pak podle zákona ukončena až
dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě. Já sama jsem Vám řekla, že
uděláme vše pro to, aby tyto lhůty byly co nejvíce zkráceny a celá záležitost mohla být ze
strany krajského úřadu dokončena. A úplným závěrem mně, vážený pane Zrzo, dovolte
konstatovat, že považuji informování pana hejtmana i odborové organizace Zdravotnické
záchranné služby, p.o. o výsledku našeho rozhovoru jinak, než co ve skutečnosti
obsahoval, jak vyplývá ze sdělení panu hejtmanovi dne 6.10.2016, minimálně za
neseriózní. Můžete mně laskavě vysvětlit, proč se tak stalo?
S pozdravem
Věra Vojáčková

Odesláno: 14.9.2016
Vážený pane hejtmane,
chtěl bych Vás upozornit, že do dnešního dne nemáme výsledky kontroly.
Kontrola měla být ukončena 31.8.2016 a předána vedení ZZS.
Vedení ZZS se mělo do 5.9.2016 ke kontrole vyjádřit a následně výsledky mají
být předány ZO ZZS. Odboráři a zaměstnanci jsou nespokojeni, že do dnešního
dne jsme nic neobdrželi a berou to jako úmyslné protahování celé
záležitosti. Proto jsme se rozhodli informovat média s naší nespokojeností.
Připomínám, že na naší první schůzce jste tvrdil, že musí být celá
záležitost vyřešena do začátku prázdnin.
S pozdravem Bohuslav Zrza předseda ZO ZZS Brno OS ZSP ČR
p.s. znovu upozorňuji že na VS Bučovice nebyl lékař. Dokud bude pan ředitel
u ZZS JmK tak se lékaři nevrátí a další budou odcházet.
Odpověď: 14.9.2016
Vážený pane Zrzo,
na jednání krajské tripartity jste byli seznámeni s dalším procesním
postupem kontroly ze strany Jmk. Protože došlo k časovému posunu
(prodloužení) vlastní kontroly oproti původnímu předpokladu, což byste měli
jednoznačně uvítat z hlediska její komplexnosti a kvality, byly začátkem
tohoto týdne zpracovány příslušné dokumenty a dnes budou předány
kontrolovanému subjektu (ZZS Jmk) k vyjádření. Následně budou závěry i
vyjádření ZZS Jmk poskytnuty Vám k možnosti vyjádření přesně dle dohody na
posledním společném jednání. Vedení Jmk se však v žádném případě nenechá
zastrašovat např. vyhrožováním medializací, což aktuálně činíte přes dohodu
všech stran, že do ukončení kontroly a projednání výsledků tak nebude nikdo
postupovat. Vyjadřujete se s neznalostí právních předpisů např. o otázce
"doplnění kontrolní skupiny", což Vám bylo podrobně vysvětleno již na
jednání RHSD jako odporující zákonu, navíc jste před zahájením kontroly
nikdy nevznášel personální požadavky na složení kontrolní skupiny. Na Váš
podnět jsem nechal provést rozsáhlou kontrolu s využitím podnětů odborů, byl
vyměněn vedoucí této skupiny pro zajištění větší míry objektivity a nyní Vás
žádám, abyste se k vedení kraje choval stejně korektně jako my k Vám.
Zároveň prosím dejte na vědomí všem odborářům kompletní obsah tohoto emailu.
Krajský úřad nyní dokončí kontrolu (vypořádaní připomínek) a předloží její
výsledky zřizovateli k projednáni společně s Vaším vyjádřením. Dovoluji si
Vás požádat, abyste se Vy osobně a vedení odborových organizací zdrželi do
projednání závěrů kontroly zřizovatelem kroků, které by samospráva mohla
vnímat jako nepřípustný nátlak, pokud Vám jde o věcné a korektní řešení
situace v ZZS Jmk. Našim společným zájmem je, jak pevně doufám,
bezproblémové fungování ZZS Jmk jako jedné ze základních složek IZS a
obnovení normálního standardního dialogu uvnitř této příspěvkové organizace.
Domnívám se, že významným krokem k tomu byla i rezignace pana náměstka
Zvolánka a očekávám nyní vstřícné kroky také z Vaší strany.
S pozdravem
JUDr. Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje

