Dobrý den,
náměskyně Ing. Knězková byla informována o postupu řešení s odbor. právníkem. Termín prozatím nemůže být
navržen z důvodu, že není odpověď od příslušných úřadů. Právním rozborem by mělo být podloženo vytvoření
příslušného předpisu o RL, což vedení organizace také nikdy nedodalo. Po přečtení nového předpisu se nám zdá, že
ho netvořili zaměstnanci, kteří znají provoz san. vozů při jízdě z VRZ ale je tvořen tzv. od stolu úředníky.
Odborová organizace dá připomínky v daném termínu.
S pozdravem Bohuslav Zrza předseda ZO OSZSP ČR Zdravotnická záchranná služba JmK
Od: Kašpar Ondřej <kasparo@zzsjmk.cz>
Komu: 'Bohuslav Zrza' <ZrzaB@seznam.cz>
Datum: 26. 10. 2017 8:38:36
Předmět: RE: Rychlostní limity k připomínkám

Vážený pane předsedo,
skutečnost, že předchozí vnitřní předpis nebyl projednán s odborovými organizacemi, nic
nemění na jeho platnosti (jinými slovy i když při jeho přijetí došlo k porušení právních předpisů,
nemá toto porušení na platnosti vnitřního předpisu vliv). Jednání mezi mnou a JUDr. Brůhou
bylo s Vámi dohodnuto na jednání mezi Vaší organizací a vedením ZZS JmK dne 16. 8. 2017,
avšak do dnešního dne (po více než třech měsících) nebyl z Vaší strany navržen ani jeden termín
tohoto jednání.
Vedení ZZS JmK ani netrvalo na šetření odborového právníka (ostatně právník odborové
organizace ani nedisponuje jakoukoliv zákonnou pravomocí tuto problematiku „šetřit“), jak
uvádíte ve své odpovědi, nýbrž Vás pouze vyzvalo k předložení „právního rozboru Vašich
právníků,“ jehož jste se na jednáních s vedením ZZS JmK opakovaně dovolával, avšak tento
rozbor Vámi nebyl nikdy předložen. Z tohoto důvodu byla dohodnuta možnost jednání zástupců
právního odd. ZZS JmK a právníka odborové organizace k vyjasnění dané problematiky.
Jelikož ani po více než třech měsících nebyl z Vaší strany navrhnut ani jeden termín
dohodnutého jednání a na straně zaměstnavatele vnikla potřeba úpravy tohoto předpisu,
přistoupil zaměstnavatel přípravě nového vydání tohoto vnitřního předpisu.
V rámci procesu vydání tohoto předpisu má Vaše odborová organizace možnost uplatnit
všechny připomínky včetně stanoviska právníka odborové organizace. Ve stanovené lhůtě může
eventuálně proběhnout i jednání s právníkem odborové organizace. Proto nevidím důvod pro
zrušení termínu pro vyjádření odborové organizace k připravovanému vnitřnímu předpisu. V
případě, že stanovenou lhůtu považujete na nepřiměřenou, je možné tuto lhůtu prodloužit,
avšak jen na základě objektivních a Vámi řádně doložených důvodů. Jsem však přesvědčen, že
stanovená lhůta je přiměřená, neboť se jedná o vnitřní předpis, jehož obsah je Vaší organizaci
znám a nedošel výraznějších změn.
Co se týče Vaší žádosti o seznam zaměstnanců, kteří se na tvorbě tohoto předpisu podíleli,
musím tento požadavek odmítnout, neboť nemá oporu v žádném z právních předpisů a ani tato
skutečnost nemůže mít vliv na projednání tohoto předpisu. Předmětem projednání vnitřních
předpisů s odborovou organizací není totiž jejich autor, nýbrž jejich obsah.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Kašpar
vedoucí právního oddělení
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292

Vážený pane Mgr. Kašpare,
připomínáme, že do dnešního dne nabyl řádně projednán první předpis o rychlostních limitech
(potvrdila to kontrola z KÚ a dokonce i kontrola z inspektorátu práce, kdy nebylo splněno vedením
organizace ani její nařízení o nápravě). Ing. Knězkové navrhla, aby se oprávněností předpisu RL
zabýval jak právník ZZS JmK, tak právník OS ZSP ČR JUDr. Dominik Brůha Ph.D. Ing.Knězkové jsem
písemně potvrdil, že JUDr. Dominik Brůha Ph.D se začal ihned tomuto předpisu věnovat. Proto jsme
překvapeni, že znovu navrhujete nový předpis o RL a nečekáte na výsledky šetření odborového
právníka, které vedení organizace ZZS JmK samo požadovalo. Proto Vás žádáme o zrušení termínu
vyjádření ZO OS ZSP ČR k novému předpisu o RL. Žádáme o jmenný seznam zaměstnanců, kteří tento
předpis vytvořili.
S pozdravem
Za ZO OSZSP ČR Záchranná služba JmK
Bohuslav Zrza předseda
---------- Původní e-mail ---------Od: Kašpar Ondřej <kasparo@zzsjmk.cz>
Komu: Bohuslav Zrza <zrzab@seznam.cz>, Michal Vlk; <m.vlk78@seznam.cz>, Tomáš Veselský
<veselsky.tomas@zzsjmk.cz>
Datum: 24. 10. 2017 14:57:21
Předmět: Rychlostní limity k připomínkám
Vážený pane předsedo,
přílohou Vám posílám nové vydání vnitřního předpisu 38/INA ZZS, Rychlostní limity,
pravidla použití světelných a zvukových výstražných zařízení, zádržných systémů a
včasnost výjezdů z výjezdových základen. Vaše připomínky k tomuto připravovanému
předpisu zašlete nejpozději do 8. 11. 2017.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Kašpar
vedoucí právního oddělení
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

