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Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Vážený pan
Ing. Miroslav TOPOLÁNEK
předseda vlády ČR

Praha, 2009-03-19
Vážený pane předsedo vlády,
v průběhu projednávání opatření vlády reagujících na hospodářskou krizi na
mimořádném jednání pléna RHSD ČR dne 16. února 2009 jste se na sociální
partnery obrátil opakovaně s upozorněním, že materiály ze strany vlády
vědomě neobsahují řešení dopadů krize na zdravotnictví a opatření s tím
spojená, a že počítáte s tím, že tato problematika bude se sociálními partnery
projednána zvlášť.
Bohužel se tak nestalo ani z popudu Vašeho, ani z iniciativy paní ministryně
Ing. arch. Daniely Filipiové. Naopak byla to právě paní ministryně, která
odmítla

návrh

sociálních

partnerů

na

jednání

pracovní

skupiny

pro

zdravotnictví RHSD v měsíci únoru a nevyjádřila se pozitivně ani k tématům,
která sociální partneři pro toto a následující jednání navrhovali, natož pak aby
sama iniciovala jednání k dopadům hospodářské krize na zdravotnictví a
k opatřením, která hodlá vládě navrhovat.
Do této chvíle paní ministryně neuskutečnila žádné oficiální jednání se
sociálními

partnery

ve

zdravotnictví

ani

společně

ani

se

zástupci

zaměstnavatelů a odborů zvlášť. Pokud v předcházejícím období padala
kritika na pana ministra Tomáše Julínka z důvodu jeho špatné komunikace,
musíme konstatovat, že se s nástupem paní ministryně situace nezměnila. Je
nám to velmi líto.
Protože však cítíme odpovědnost za budoucnost českého zdravotnictví a
vnímáme ohrožení jeho finanční stability, a v důsledku toho i dostupnosti a
kvality pro občany ČR i další osoby, které mohou zdravotní péči potřebovat,
zašleme

v nejbližších

dnech

k Vašim

rukám

naše

stanoviska

k vládou

projednávaným materiálům. Upozorňujeme přitom, že reagujeme na znění
materiálů, které jsme neobdrželi oficiálně, tudíž nemůžeme ručit za to, že jsou
v tuto chvíli aktuální a v tom znění, jak je obdržela nebo schválila vláda ČR.

Přesto se domníváme, že za této situace musíme reagovat, byt není zřejmé,
zda si to vláda vůbec přeje.
Znovu musíme konstatovat, že způsob projednávání opatření nesvědčí o
upřímnosti slov zástupců vlády na jednáních pléna RHSD ČR, tj., že vláda cítí
potřebu

přinejmenším

konzultovat

hospodářskou

situaci, její dopady a

opatření na ni reagující, se sociálními partnery.
Proto naše stanovisko zašleme Vám a současně ho dáme na vědomí i
veřejnosti. Stále věříme, že se monolog vlády obrátí v dialog se sociálními
partnery, a jsme k tomu připraveni.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Ing. Pavel DUŠEK
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
místopředseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
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