
�Vzhledem k to-
mu, že se na OS
stále obracejí za-
městnanci veřejné
správy a služeb s
dotazem, zda budou
valorizovány stup-
nice platových tari-

fů  pro  rok  2008,  opakovaně  tímto
sdělujeme, že pro rok 2008 nedojde k
valorizaci stupnic platových tarifů a
to, jak u zaměstnanců veřejných slu-
žeb a správy odměňovaných podle
zákoníku práce, tak i u příslušníků
bezpečnostních sborů odměňovaných
podle zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů. To
znamená, že pro rok 2008 zůstává vplatnosti nařízení vlády č. 564/2006Sb, o platových poměrech zaměst-nanců veřejných služeb a správy. Proodměňování příslušníků bezpečnost-ních sborů platí pro rok 2008 nařízenívlády   č. 337/2007 Sb.,   stupnice  zá-kladních tarifů pro příslušníky bez-pečnostních sborů pro rok 2008 (stup-nice  základních  tarifů  je  shodná sestupnicí platnou pro rok 2007). Znovu
opakujeme, že důvodem je nedos-
tatečně navýšený objem prostředků na
platy pro rok 2008, který neumožňuje
valorizaci stupnic platových tarifů,
neboť část z těchto finančních prost-
ředků musí být použita na zabez-
pečení postupu do vyšších platových
stupňů.
U zaměstnanců, jejichž platy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu, budou
volné mzdové prostředky použity na
posílení nenárokové části platu (osob-
ní ohodnocení, odměny). Jakým způ-
sobem budou volné finanční prostřed-
ky použity je věcí zaměstnavatele. OS
doporučuje všem ZO, pokud již tak
neučinily, aby ve věci jednaly se za-
městnavatelem a snažily se společně
nalézt pro zaměstnance přijatelné
řešení. 
V případě zaměstnanců, jejichž platy
jsou hrazeny z  rozpočtů krajů a obcí,
je plně v odpovědnosti obcí a krajů o
jaké procento navýší mzdové prostřed-
ky na rok 2008. OS proto již v
listopadu minulého roku doporučoval
všem v úvahu přicházejícím ZO, aby
ve věci jednaly se svým zaměstna-
vatelem. OS doporučoval, aby
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navýšení mzdových prostředků ales-
poň pokrylo předpokládanou inflaci. I
zde však platí, že finanční prostředky,
o něž se zvyšuje objem mzdových
prostředků, mohou být použity pouze
na posílení nenárokových složek platu
(osobní ohodnocení, odměny). I v
tomto případě platí doporučení OS
všem ZO, aby ve věci rozdělení vol-
ných finančních prostředků jednaly se
zaměstnavatelem a snažily se společně
nalézt pro zaměstnance přijatelné
řešení.Dle názoru OS by při rozdělení  vol-ných finančních prostředků měla býtpředevším vzata v úvahu předpoklá-daná míra inflace, která dopadá navšechny zaměstnance. Vzhledem kvýši inflace, která se bude v roce 2008pohybovat  mezi 5 % - 6 %, do-poručuje OS, aby alespoň část fi-nančních prostředků byla rozdělenaplošně. Bližší doporučení, jak ve věci
postupovat, obdrželi předsedové ZO v
rámci loňských  vzdělávacích semi-
nářů k zákoníku práce. Případné nejas-
nosti či jiné s věcí související prob-
lémy lze konzultovat buď s ing. Marií
Fabiánovou tel. č. 224 142 256, e-mail
adresa fabianova.marie@cmkos.cz
nebo přímo s předsedkyní OS mobil
604 502 655, e-mail adresa sta-
torg@cmkos.cz .
V případě příslušníků bezpečnostních
sborů jednají o způsobu rozdělení vol-
ných finančních prostředků u celní
správy podnikový výbor odborových
organizací působící v celní správě, u
vězeňské služby koordinační výbor
ZO VS ČR a OS, u Policie ČR a HZS
již jednaly a způsob rozdělení dohodly
příslušné OS včetně OS státních
orgánů a organizací. Bližší informace
budou zveřejněny později.
�ČMKOS  obdržela  v polovině pro-since minulého roku k připomínkámsoubor sedmi návrhů věcných záměrůzákonů, které by měly vytvořit legisla-tivní rámec zdravotní reformy. Jedná
se o návrhy věcných záměrů zákona o
zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, zákona o speci-
fických zdravotnických službách,
zákona o zdravotnické záchranné služ-
bě, zákon o univerzitních nemocnicích

STANOVISKOČeskomoravské konfederace odborových svazů k návrhu věcnéhozáměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
I. K ústavněprávní stránce navrhované právní úpravyPodle čl. 31 věty druhé Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“),
která představuje významnou součást ústavního pořádku České republiky a nor-
mativní základ pro prováděcí zákonodárství, „mají občané na základě veřejnéhopojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za pod-mínek, které stanoví zákon.“ Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v článku
142 odst. 2 výslovně charakterizuje Listinu jako zdroj ústavnosti závazný pro
vnitřní právo České republiky a klade ji tak z hlediska právní síly na úrovni ús-
tavních zákonů s tím, že její ustanovení mají přednost před zákony a ostatními
právními předpisy.
Z citovaného ustanovení Listiny vyplývá, že Listina jednoznačně klade důraz naveřejný charakter zdravotního pojištění a bezplatnost zdravotní péče.Předložené návrhy věcných záměrů zákonů k realizací zdravotní reformy, které
svojí podstatou směřují k prosazení výlučně soukromoprávního pojetí institu-cionální podoby českého zdravotnictví prostřednictvím na tvorbu zisku oriento-
vaných obchodních společností (zdravotní pojišťovny i zdravotnická zařízení ma-
jí být transformována do formy akciových společností) a k podstatnémurozšíření rozsahu „placené zdravotní péče“, tyto ústavněprávní požadavkynerespektují.Tato připomínka je zásadní.II. K sociálně ekonomické stránce navrhované právní úpravyNavržená reforma zdravotnictví obsažená v sedmi předložených návrzích věc-
ných záměrů zákonů přímo navazuje na již uskutečněné kroky obsažené vzákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to nejen na část týka-
jící se přímo sektoru zdravotnictví, ale i na celkový kontext reformy odrážející
obecné i konkrétní přístupy i celkový koncept Modré šance ODS, který sleduje dva
více, či méně maskované cíle:
1. Dovést do legislativní podoby a promítnout na výdajovou stranu systému zdra-
votního pojištění již schválená opatření reformy veřejných financí omezujícípříjmovou stranu systému zdravotního pojištění a zásadním způsobem měnícífinanční toky v neprospěch úhrady zdravotní péče. Jde o následující opatření:
- výrazné snížení celkových daní, které v systému zdravotního pojištění projeví
nepřímo zastavením valorizace platby státu za státní pojištěnce (a velmi
pravděpodobně dlouhodobou nominální stagnací této částky),
- zastropování pojistného na úrovni 4násobku průměrné mzdy (což bude mít za
následek výrazné snížení příjmů zdravotních pojišťoven),
- změna regulace cen léčiv, které bude v kontextu se zavedením pětitisícového
paušálu na výdaje (za regulační poplatky a doplatky za léky) znamenat výrazné
zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven za léky. 
Všechna tato opatření znamenají výrazný zásah do příjmů zdravotního po-jištění v krátkodobém,, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Je to právětoto snížení příjmů, které de facto předznamená reálnou úroveň a obsah bu-doucí standardní a nadstandardní zdravotní péče. 
Přes všechna ubezpečování je totiž nepochybné, že při snížení příjmů zdravotního
pojištění a při výraznějším přesměrování jejich zbylé části ve prospěch výdajů za
léky,  zcela  aktuálně  hrozí, že současný standard poskytované zdravotní péče se
stane budoucím nadstandardem. Jinak řečeno, že na úroveň služby, kterou dostává
pojištěnec ze současného systému si bude muset (vedle regulačních poplatků a do-
platků  za  léky)  pojištěnec prostě připlatit. Neobstojí chlácholení předkladatelů,
kteří se tváří, že se „nic nemění“, a pokud si občan nebude chtít připlatit za lepší
službu, dostane stávající standard. 
To,  že  již  schválená  reformní  opatření zcela zřetelně vedou k destrukci tohoto
„standardu“, předložený návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním po-
jištění pomíjí. Naopak se snaží přesvědčit, že otázka nastavení standardů a vůbec
celkové změny systému zdravotního pojištění je jen otázkou jakéhosi systémově

Pokračování na straně 2



Pokračování ze strany 1 

2 NOS 1/2008

věcného nastavení ne ekonomiky. Právě proto v uvedeném věcném záměru zákona
jen  velmi  vágně  definují  tak  klíčové parametry celého systému jako je otázka
standardních programů či minimální péče. Ekonomická realita je však neúprosná
– „za méně peněz více muziky“ nelze pořídit v žádném systému a už vůbec ne v
systému, který má podle předkladatelů oproti současnému stavu produkovat ještě
zisk.
2. Postupně celoplošně privatizovat zdravotnictví, a to jak klíčové fakultnínemocnice (návrh věcného záměru zákona o universitních nemocnicích a univer-
sitních pracovištích), tak i celý systém zdravotního pojištění (věcný záměr
zákona o veřejném zdravotním pojištění). Jde tedy nejen o privatizaci nemaléhomajetku českého zdravotnictví jako takového, za výrazně výhodných podmínek
pro nabyvatele (viz. dále podrobněji naše připomínky k jednotlivým věcným
návrhům zákonů), ale i o privatizaci veřejného zdravotního pojištění. 
K inspiraci transformací bankovního sektoru při formulování předložených
návrhů, k níž se předkladatel přiznává, ČMKOS připomíná, že zajištění stability
bankovního sektoru při řešení důsledků nedomyšlené privatizace bank stálo české
daňové  poplatníky  stovky  miliard  Kč.  Varuje proto před podobnými nevy-zkoušenými experimenty, které by mohly ohrozit dostupnost zdravotní péčepro značnou část obyvatel a odkazuje na poučení vyplývající z chyb zdravotní re-
formy na Slovensku, která se rovněž soustředila především na změnu vlastnických
vztahů. 
Celkové  snížení  daní  a  pojistného, které se od příštího roku projeví v systému
zdravotního pojištění výpadky příjmů, bude ve spojení s nutnou restrukturalizací
výdajů zdravotních pojišťoven ve prospěch výdajů na léky znamenat výrazný
zásah do možností úhrady zdravotní péče v obdobném rozsahu jako dosud. Toto
záměrné zmenšení vlivu státu (veřejných financí) na financování zdravotnictví tak
vytváří prostor pro vstup soukromého kapitálu a privatizaci této perspektivně vel-
mi lukrativní oblasti veřejných služeb. 
Potřeba využívat služby zdravotnictví na dostatečné úrovni však „odchodem“ stá-
tu  nezmizí. To se jen poptávka po jejich zabezpečení (při záměrném ústupu státu
z této oblasti) přelije do soukromé sféry orientované na zisk a vyžádá si jen více
soukromých peněz, zejména ze strany pojištěnců. Bude to tedy znamenat nejenzvýšení aktuálních doplatků za léky a zavedení tzv. regulačních poplatků ulékaře, ale i ve skutečnosti povinnou další spoluúčast pojištěnců na financo-vání tohoto sektoru.
Už samotné snížení příjmů zdravotního pojištění a další přijatá reformní opatření
si vynucují zavedení spoluúčasti pacientů (pro zajištění stejného plnění jako v
současnosti). Postupná privatizace sítě zdravotnických zařízení (včetně navrho-
vaných v předloženém návrhu věcného zákona o universitních nemocnicích a uni-
versitních pracovištích) a zdravotních pojišťoven na podnikatelské subjekty se
ziskovou motivací tuto potřebu ještě zdůrazní. 
Individuálně se „dobrovolně“ připojistit na tato evidentní „finanční rizika“ spo-
jená s nemocí bude schopna pouze část občanů, jimž to umožní vyšší příjmy pod-
porované navíc výrazným snížením daní a zavedením stropu pojistného na zdra-
votní a sociální pojištění pro nejvyšší příjmové skupiny. Komerční pojišťovny jim
v  rámci  obchodu se zdravím nabídnou produkty, které jim – samozřejmě na zá-
kladě komerčních pojistných pravidel a odpovídající režie – tato rizika ošetří.Nízkopříjmové skupiny, které nebudou mít dost peněz na nejrůznější připo-jištění (či na přímé hotovostní platby) se budou muset smířit s omezenýmpřístupem k veřejným zdravotním službám. To v konečném důsledku povede
ke zhoršení zdravotní situace v české společnosti (protože nemoc pro nízko, ale i
středně příjmové skupiny bude do značné míry znamenat riziko finančního zru-
inování.) a konec konců i k prohloubení současných ekonomických problémů
českého  zdravotnictví. Tyto tíživé sociálně ekonomické důsledky navrhovanézdravotní reformy, které nejsou nevyhnutelné v případě reformních opatřenízaměřených na zlepšení finančních i zdravotních předpokladů a podmínekpéče o zdraví občanů místo pouhých privatizačních cílů, jsou pro ČMKOSzcela nepřijatelné. 
Zdravotní reforma by se měla místo změny vlastnických poměrů zaměřit na
odstraňování základních příčin ekonomických problémů českého zdravotnictví,
mezi něž patří zejména prohlubující se nepoměr mezi možnostmi rozvíjející se
lékařské vědy, která přináší stále účinnější (ale současně nákladnější diagnostické
a léčebné postupy), a nedostatečnými výdaji na zdravotní péči, které stále zůstávají
hluboko pod možnostmi české ekonomiky. Například v roce 2006 při růstu HDP
České republiky o 7,6 %, se výdaje na zdravotnictví zvýšily o pouhá 4,2 % a je-
jich celkový podíl na HDP klesl pod 7 %. 
ČMKOS zdůrazňuje, že Evropská unie svým členům doporučuje udržovat výdaje
na zdravotnictví minimálně na úrovni 8 % HDP, přičemž vyspělé země tzv. EU-15
vydávají na zdravotnictví v průměru 8,9 % HDP. Na nepříznivém vývoji finan-cování zdravotnictví se přitom podílí zejména stát, který odvádí pojistné za 57
% obyvatel (děti, důchodci, nezaměstnaní), kteří čerpají cca 80 % nákladů zdra-
votní péče, avšak státní příspěvek tvoří pouhých 24 % příjmů veřejného zdravot-
ního pojištění. 
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, však místo nezbytného
zvýšení naopak zmrazil platby státu na dva roky a tento nepoměr se tak v letech

2008 a 2009 dále prohloubí. To zcela zásadně ohrozí jak finanční stabilitu systému
veřejného zdravotního pojištění, tak dostupnost zdravotní péče pro občany a zvýší
tlak na jejich další a vyšší přímé platby, které budou ze sociálního hlediska pro
řadu z nich neúnosné. Z výše uvedených důvodů ČMKOS předloženou koncepci zdravotní reformyobsaženou v předložených návrzích věcných záměrů zákonů odmítá jakocelek.Tato připomínka je zásadní.III. K návrhu věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkáchjejich   poskytování
Z dikce věcného záměru je zřejmé, že návrh, který byl předložen k připomínkové-
mu řízení, zásadním způsobem mění samu podstatu současného zdravotnictví.
Změna je jak v chápání přístupu ke zdravotní péči, tak k jeho dostupnosti. Zásadní
změnou je pro jedince změna úhlu pohledu na zdraví, kdy lze teoreticky srovnat
dle současného systému zdraví jako netržní statek s tím, že do budoucnosti má být
zdraví statek tržní. 
Je zřejmé, že smyslem návrhu je zavést zcela nový pojem „zdravotní služba(y)“, a
tím nepřímo i přiblížit poskytování zdravotní péče provozování standardní pod-
nikatelské činnosti. Takováto koncepce je nepřijatelná a navíc v rozporu s čl. 31
Listiny základních práv a svobod, který občanům garantuje na základě veřejného
zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči (viz blíže bod I.).
Zavedení nového pojmu „zdravotní služba“ není proto na místě, neboť smyslem
nového zákona je upravit právní vztahy při poskytování zdravotní péče, tak jak s
tímto pojmem pracuje Listina základních práv a svobod v čl. 31 a také drtivá větši-
na souvisejících zákonů i prováděcích právních předpisů.
Zásadně rovněž nesouhlasíme se záměrem  definovat „poskytování zdravotnic-
kých služeb“  jako péči poskytovanou „vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
poskytovatele za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon“. Toto
pojetí likviduje zdravotní péči jako veřejnou službu a je v rozporu s Ústavou ČR.
U zdravotní péče musí jít o kvalitu péče, její dostupnost, a pokud u zařízení dojde
ke tvorbě zisku, tak to musí být až jako vedlejší produkt. Není možno stavit zdra-
votní péči na roveň ekonomických služeb, u nichž je jejich provozování za účelem
zisku pochopitelné (např. kadeřník, řemeslník atd.)
Navíc není vysvětleno, proč se vůbec definuje pojem zdravotní služba, když z
dalšího textu vyplývá, že zákon bude stejně regulovat pouze vztahy při posky-
tování zdravotní péče. Z věcného záměru je totiž zřejmé, že do rozsahu zdravotní
péče nejsou zahrnuty podmínky poskytování té části péče o zdraví, která není
vázána  na  poskytování  péče zdravotnickými pracovníky. Zůstává tedy definice
zdravotní služby sama o sobě, když veškerá další ustanovení se vztahují právě a
pouze na tu část péče, která je vázána na poskytování péče zdravotnickými pra-
covníky.
Nepřijatelná je rovněž možnost poskytovat zdravotní péči podle živnostenského
zákona. Z důvodů možnosti kontroly kvality a bezpečnosti je nutné, aby zdravotní
péče byla poskytována podle jednoho zákona.
Z dikce věcného záměru nepřímo vyplývá, že předkladatel rezignoval na samostat-
ný zákon o zdravotnických zařízeních, když v tomto zákoně hodlá vymezit klíčový
pojem zdravotnické zařízení. Máme za to, že tento zákon by měl upravovat jako
zákon střechový pouze zdravotní péči a provozování zdravotnických zařízení
ponechat samostatné zvláštní právní úpravě. 
Záměr  považovat  zdravotnické  zařízení pouze za prostor určený k poskytování
služeb vyvolává celou řadu nejasností a obav týkajících se efektivního fungování
navrženého modelu. Není například vůbec zohledněn fakt, že zdravotnické za-
řízení není pouze prostorem, ale je především souborem hmotných, nehmotných a
osobních složek a jako takové by zdravotnické zařízení mohlo být i předmětem
převodu, nájmu apod. Vymezení definice zdravotnického zařízení pouze ve vztahu
k prostoru považujeme za neúplné.
Rovněž záměr stanovit zákonem minimální personální zabezpečení, minimální
věcné  a technické vybavení zdravotnických zařízení vypadá jako krok správním
směrem pouze na první na první pohled. Otázkou totiž je, zda při nedostatku zdrojů
toto opatření nebude jedním z důvodů pro rušení některých zařízení (nebo jejich
privatizaci). Nebo to může vést také k tomu, že většina zdravotnických zařízení
bude vybavena pouze na zákonem stanovené minimální úrovni a z toho důvodu
dojde ke zhoršení zdravotnické péče zejména v chudších regionech. 
Nepovažujeme za důvodné ani to, aby jesle byly na rozdíl od současné právní
úpravy vyňaty z resortu zdravotnictví a aby jejich provozování bylo pouze
vázanou živností. Je nutné v určitém rozsahu zachovat a garantovat zdravotní péči
v těchto zařízeních. Charakter této činnosti je vzhledem k věku děti takový, že by
neměl být založen jen na komerční bázi, tedy být pouze vázanou činností.
Návrh věcného záměru mj. připouští možnost poskytovat zdravotní službu fyzic-
kou osobou na základě vlastního oprávnění, aniž by tato osoba musela mít své
vlastní zdravotnické zařízení. Obáváme se, že je tím vytvořena cesta k naprosté
privatizaci zdravotních služeb, což zásadně odmítáme. Otázkou navíc je, zda by
byla v takovém případě dána záruka kvality poskytované zdravotní péče. 
Závěrem ještě připomínáme, že navržený věcný záměr zcela opomíjí poskytování
zdravotní péče u vojáků z povolání a žáků vojenských škol, kde základní péči ve
smyslu stávající právní úpravy (viz § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.) poskytuje
posádkové zařízení Armády ČR. Tato zařízené nelze vůbec podřadit pod za-
mýšlený pojem „zdravotnické zařízení“, pokud tak nepředpokládá prováděcí
právní předpis.Tyto připomínky jsou zásadní.
V Praze dne 14. 12. 2007
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Českomoravská konfederace odborových svazů projednala předložený návrh věcného záměru
zákona o veřejném zdravotním pojištění na Legislativní radě ČMKOS dne 11. prosince 2007 a
zásadně jej jako celek odmítá. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.III. K návrhu věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění
Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí s přeměnou zdravotních po-
jišťoven na akciové společnosti. Předložený návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění nedává ucelený přehled o tom, co se bude ve zdravotnictví „skutečně dít“ protože
absentuje věcný záměr klíčového transformačního zákona. Zdá se tedy, že tento zákon bude před-
ložen bez věcného záměru, což u tak zásadního zákona musí ČMKOS důrazně odmítnout. 
Předkladatelé se odvolávají na zahraniční zkušenosti v souvislosti s diferenciací pojistných pro-
duktů a s vytyčeným cílem efektivnějšího vynakládání prostředků z veřejného zdravotního po-
jištění. Jelikož součástí návrhů věcného záměru zákona není žádná analýza dokazující, že
navrhovaný systém zdravotnictví skutečně přinese vyšší efektivitu, bylo by žádoucí, aby před-
kladatelé alespoň specifikovali, jaké konkrétní zahraniční zdravotní systémy mají na mysli.
Případně sami doložili studii, která by komparovala a prokazovala „neefektivitu“ vynakládání
peněz na veřejné zdravotní pojištění v dnešním modelu českého zdravotnictví s jimi zvolenou, a
nejspíš žádoucí zahraniční zkušeností, jejíž efektivitě by se zřejmě měl dnes navrhovaný nový
systém českého zdravotnictví přiblížit nebo ji ještě překonat.
Je alarmující, že z předložené novely vysvítá, že předkladatelé mají, vedle jasného záměru otevřít
možnost spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče ve skutečnosti, jen velmi mlhavé před-
stavy o tom, co se ve skutečnosti bude navrhovaný systém znamenat (nebo mají představy velmi
přesné, ale z nejasných důvodů je nechtějí vyjevit). Popis (definice) klíčových parametrů navrho-
vaného systému zdravotního pojištění jako je minimální rozsah úhrady, popis jednotlivých typů
zdravotních plánů či specifikace bonusů pro pojištěnce je podán jen velmi stručně a mlhavě.
Neexistuje přesný a jednoznačný popis jednotlivých typů zdravotních plánů. Není např. vůbec
jasné, jaké výhody či nevýhody (povinnosti a práva) poplynou pojištěncům při volbě jed-
notlivých typů zdravotních plánů. Tato oblast tedy skýtá až příliš široké pole pro „gumový“ vý-
klad jednotlivých záměrů. 
Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s tím, aby zdravotní pojišťovny
mohly v budoucnu nabízet různé zdravotní plány (standardní, s vyšší spoluúčastí, řízené péče).
Podle názoru ČMKOS by se jednalo o prolomení principu rovného přístupu k čerpání zdravotní
péče, zvýhodněni by byli jednoznačně pojištěnci s vyššími příjmy, případně majetkem. Kromě
toho nepovažujeme za reálné, že by si pojištěnci byli schopni vybrat zdravotní plán racionálně a
to ani za pomoci případné masivní informační kampaně. Zdravotní plány řízené péče by navíc
omezovaly princip svobodné volby lékaře. Jednalo by se o podporu korupčního prostředí (ma-
jetkově propojené sítě zdravotnických zařízení, lékáren a akcionářů zdravotních pojišťoven). 
Jde o jeden z nejspornějších bodů návrhu, který se tváří, že českým pojištěncům umožní oproti
současnému stavu připlatit si na „nadstandard“. Jelikož navrhovatelé dosud nepředložili žádné
definice „standardu“, je docela dobře možné, a spíš pravděpodobné, že právě toto umožnění di-
ferencování „zdravotních služeb“ podle platební schopnosti a přání pojištěnců bude znamenat
nerovný přístup k zdravotní péči mezi občany majetnými a méně majetnými. Teprve připlacení
si na „nadstandard“ by pak v budoucím modelu českého zdravotnictví mohlo znamenat, že po-
jištěnci se dostane zdravotní péče v tom rozsahu a kvalitě, v jaké ji měl dosud. 
I  kdybychom uvažovali o tom, že tento „standard“ bude definován tak, aby nedošlo ke snížení
kvantity a kvality čerpání zdravotní péče pro občany, možnost připlácení si na „nadstandardní“
služby umožní odliv části peněz, které budou vstupovat do systému veřejného zdravotního po-
jištění, na služby nikoliv nezbytně nutné. Oč více prostředků ze systému veřejného zdravotního
pojištění tak budou moci určité skupiny osob vyčerpat na „nadstandard“ (a také na fungování
Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami apod.), o to méně zbude prostředků ve veřejném
zdravotním pojištění na poskytování „standardu“ zbytku populace. 
Českomoravská konfederace odborových svazů proto zásadně odmítá, aby ze systému veřejného
zdravotního pojištění bylo možné financovat jakékoliv „nadstandardní“ služby.
Ve výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění a v samotném provádění pojištění podle
našeho názoru nelze spatřovat dvě odlišné funkce zdravotních pojišťoven, nýbrž příjmovou a vý-
dajovou stránku jedné činnosti, přičemž výběr pojistného je nutno považovat za integrální
součást provádění veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že nárok na „bezplatnou“
zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění vyplývá z Listiny základních práv a
svobod jako součásti ústavního pořádku, garantovaného státem (viz výše v části I. tohoto stano-
viska), považujeme veřejné zdravotní pojištění za veřejnoprávní systém v celém rozsahu jak příj-
mové, tak výdajové stránky. Nevidíme zásadní důvod pro změnu terminologie, která spíše
povede ke zmatení plátců a pojištěnců. 
Potřeba novelizovat 50 zákonů kvůli jednomu „novému“ a jednomu redefinovanému termínu, je-
hož změny nejsou podle našeho názoru nutné, není pro ČMKOS zásadně akceptovatelná.
Návrh nechává bez odpovědi zásadní otázky týkající se nově navrhovaného systému zdravotní
péče v ČR. Odvolává se v jejich případě pouze na přílohy či prováděcí předpisy, které ovšem ne-
jsou k dispozici. Řešení těchto otázek zásadní důležitosti pouze právními normami nižší právní
síly, je pro ČMKOS zcela nepřijatelné, protože by umožnilo, aby byly tyto předpisy libovolně
měněny podle vlivu nejrůznějších budoucích zájmů parciálních skupin či podle stavu finančních
prostředků na účtech pojišťoven a ve státním rozpočtu. Veškeré sliby garancí občanům o kvalitě
a dostupnosti zdravotních služeb by tak zůstaly jen prázdnými proklamacemi.
V bodě 3.2.2. se připouští možnost přenesení kontroly platby pojistného (odvodů) na třetí osoby.
Z materiálu však není zřejmé na jaké třetí osoby by bylo možno tuto činnost přenést. ČMKOS je
názoru, že takový „obchod s osobními údaji pojištěnců“ by se dostal do příkrého rozporu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
V bodě 3.2.3. se uvádí, že Úřad pro dohled nad zdravotními pojišťovnami bude jediným kon-
trolním orgánem nad činností zdravotních pojišťoven. V logice tohoto návrhu by proto měl kon-

trolovat i výběr a vymáhání pojistného tento úřad, nikoli ministerstvo financí. Naznačené řešení
však minimálně ukazuje na neprovázanost mezi těmito zákony a na nepromyšlenost zdravotní re-
formy.
Pro ČMKOS je dále zásadní otázkou vyjasnění vztahů mezi zdravotním a úrazovým pojištěním
(dnes zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatelů za škody způsobené pracovními úrazy
a nemocemi z povolání), jehož prostřednictvím podnikatelé platí vyšší pojistné v rámci úra-
zového pojištění. Domníváme se, že při nadměrném výskytu pracovních úrazů či nemocí z po-
volání by vyšší výdaje zdravotního pojištění spojené s léčením zaměstnanců měly být sanovány
zdravotním pojišťovnám ze systému úrazového pojištění a ne vyměřením přirážky k odvodům
zaměstnavateli na zdravotní pojištění. Navíc zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění za-
městnanců, ve znění pozdějších předpisů je platný a předložený věcný záměr zákona se „tváří“,
jako by neexistoval.
Návrh věcného záměru zákona dále obsahuje řadu nejasných formulací, když např. v bodu 4.3
pojednává bez zřejmého důvodu o rozšíření oznamovacích povinností o informace související s
rodinnými vazbami a aktivitami rodinných příslušníků dotčené osoby.
Rovněž není například vůbec jasné, co má být pokládáno za standardní a minimální rozsah
úhrady (bod 5.2.1. sice odkazuje na přílohu zákona obsahující výčet zdravotních služeb
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, která však není součástí tohoto návrhu).
Minimální rozsah úhrady je zde uveden jen ve velmi stručné podobě, přitom jde o klíčový para-
metr zdravotního systému. 
Celá tato část je velmi nepřehledná a chaotická, kdy mezi sebou volně prolíná minimální rozsah
úhrady jako součást zdravotně pojistného plánu s vyšší spoluúčastí a minimální rozsah úhrad z
důvodů neplnění povinností pojištěnce (registrace a placení odvodů). Navíc definice minimál-
ního rozsahu, použitá v bodě 5.22 je v rozporu s definicí v bodě 5.2. Zatímco zde se hovoří o
úhradě neodkladné zdravotní služby, v bodě 5.2 o dostupnosti potřebných zdravotních služeb,
což jsou zcela odlišné pojmy. 
Obdobně je uváděn odkaz na prováděcí předpis v případě, kdy se v bodě 5.4. hovoří o časové
dostupnosti zdravotnických služeb, aniž by byl jakkoli vymezen obsah tohoto záměru. Zmatečně,
bez nezbytné konkretizace je popsán standardní rozsah úhrady a zdravotní plán s vyšší
spoluúčastí v bodě 6.2.1. – není jasné, jak vysoká spoluúčast má být, co to bude znamenat pro
jednotlivé osoby, do jaké míry to bude pro běžného občana cenově dostupné, zda se jen nevytváří
prostor pro poskytování kvalitní zdravotní péče jen bohatým, a méně kvalitní péče těm ostatním. 
Jednotlivé typy zdravotních plánů obsažených v tabulce jsou popsány jen velmi kuse a není jas-
né, jaké výhody a nevýhody plynou pro pojištěnce při volbě jednotlivých typů pojistných plánů.
Předložený návrh neobsahuje jasný popis jednotlivých variant (odvolávka na část 5.2 neobstojí,
protože i tato část je velmi nejasná). Obdobná situace je i v bodě 6.2.2 u bonusů pro pojištěnce.
Místo pregnantního popisu a mechanismu fungování bonusu zde nacházíme jen nezávazné obec-
né formulace. 
ČMKOS rovněž postrádá podrobnější popis mechanismus uzavírání smluv s poskytovateli včet-
ně posouzení finančních rizik plynoucích z nového nastavení smluvních vztahů. Přípustnost
jakéhokoli obsahu smlouvy (7.3) spolu s individuálně sjednanou výší a způsobem úhrady (7.4) a
v kombinaci s povinností pojišťovny v případě neschopnosti zajistit péči prostřednictvím smlu-
vních zdravotních zařízení uhradit tuto péči nesmluvním zdravotním zařízením v cenách v místě
obvyklých (5.3) ohrozí podle názoru ČMKOS ve svých důsledcích ekonomickou stabilitu systé-
mu veřejného zdravotního pojištění.
Stát se nemůže zbavovat své odpovědnosti za zajištění poskytování zdravotní péče, její fun-
gování a za řízení celého zdravotnictví. Za poskytování zdravotní péče je stát zodpovědný přímo
z Ústavy, která garantuje každému občanovi ČR právo na bezplatnou zdravotní péči (viz blíže
výše v části I.). 
Základní roli v navrhovaném systému zdravotnictví mají hrát akciové společnosti, v něž se mají
dnešní zdravotní pojišťovny transformovat. Hlavním cílem všech akciových společností je
vytváření a maximalizace zisku, a proto je zřejmé, že na této změně pojištěnci nemohou vydělat
v  tom  smyslu,  že by se zisk investoval do zkvalitnění jejich péče. Naopak oproti současnému
stavu budou muset v případě přijetí navrhované právní úpravy počítat s tím, že z dosavadních, již
tak omezených finančních prostředků plynoucích do systému veřejného zdravotního pojištění se
část odlije jednak na zisk pojišťoven a jednak do dalších obchodně-provozních aktivit, souvise-
jících zejména se získáváním pojištěnců. 
Přechod na nový systém zdravotnictví podle navrhované právní úpravy by si vyžádal některé do-
datečné finanční náklady na své organizační a administrativní zajištění. Tyto náklady však nej-
sou v návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění ani v jiných návrzích věcných záměrů
zákonů, jež jsou součástí balíčku zdravotních zákonů, vyčísleny a ani se s ničím takovým neu-
važuje. 
Závažným nedostatkem rovněž je, že se v této souvislosti neuvažuje o dopadech skutečnosti, že
někteří podnikatelé, kteří budou v oblasti zdravotnictví realizovat své podnikatelské záměry či se
stanou vlastníky zdravotních pojišťoven či zdravotních zařízení, se ve svém podnikání dopustí
chyb  a  skončí se záporným hospodářským výsledkem, popř., že jejich zdravotní pojišťovna či
zdravotnické zařízení zbankrotují. Návrh věcného záměru zákona tuto otázku, tj. kdo v takovém
případě ponese důsledky takto způsobených ztrát (všichni plátci pojistného, kteří budou muset do
systému odvést dodatečné prostředky, nebo konkrétní okruh pojištěnců, dotčených podnikatel-
ským neúspěchem někoho jiného, kteří ztrátu zaplatí nižším rozsahem nebo kvalitou jim poskyt-
nutých služeb či vlastníci zdravotní pojišťovny, popř. zdravotnického zařízení) neřeší. Na základě výše uvedeného odmítá Českomoravská konfederace odborových svazů věcnýzáměr zákona o veřejném zdravotním pojištění jako celek. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.
V Praze dne 14. 12. 2007 
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Název základní organizace
(otisk razítka)
Adresa
Evidenční číslo ZO                                                 Číslo běžného účtu/kód banky
K 31. 12. 2007 ...................................................    
Počet členů celkem:             _____________           Identifikační číslo (IČ přidělené ČSÚ)
a) z toho žen                        _____________
b) z toho mladých do 30 let _____________            ..................................................
c) z toho důchodců              _____________            

Vyúčtování členských příspěvků
Za rok 2007

Měsíc 100% výběr 36% odvod Datumčl. přísp. OS odvoduv Kč v Kč
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Vyúčtování zpracoval: jméno (čitelně)_______________________ telefon č.:  ________________

e-mail        _______________
Předseda ZO: jméno (čitelně)______________________________ telefon č.:   _______________

e-mail        _______________
Datum:                                            Podpis:

ZO OS zašle výkaz do 29. 2. 2008 na adresu: OS st. orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
kontakt: e-mail: pechova.vera@cmkos.cz, tel.: pí Štolfová 224 142 471, fax: 224 142 470
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Jméno a příjmení nar.          
Zaměstnavatel
(pracoviště) tel. číslo
(u rehabilitační péče uveďte údaje všech osob)Jméno a příjmení nar.

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"
I./A REKREAČNÍ POBYT (nástup a ukončení pobytu v sobotu)                I./B VÍKEND (3 dny)

Délka pobytu: v termínu  od  -  do                                                      tj.  počet týdnů  
Počet účastníků:  celkem                      z toho: členů OS a jejich rod. příslušníků (manžel/ka,  druh/žka, nevýdělečně činné děti)nečlenů OS (vnuk, babička apod.)

II.   PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Počet účastníků           od              do                 ,  tj.  týdnů                 indikace č. 

III.  REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZCena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2008 činí: 381,- Kč 
Počet účastníků:            Počet dnů pro 1 účastníka:                indikace č.           léčebný program č.

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.
NEVYPLŇUJTE

ve dnech         tj.      počet jídelcena r. 2008 plná penze   odděl.   zakroužkujte       od      d o        dnů     osob celk. Kč
Snídaně               55,-             59,-       ANO  -  NE
Oběd                   99,-            111,-      ANO  -  NE
Večeře 66,-             72,-       ANO  -  NE

Celkem    220,- c e l k e m
Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky                                         ANO  -  NE       (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu                    ANO  -  NE       (zakroužkujte)

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis ZV

Smrk, Lázně Libverda
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Akční plán na podporu kvalitních veřejných služeb v oblasti Pacifiku
73 delegátů z hlavních odvětví PSI (utility, zdravotnické služby, obecná samospráva a
veřejná administrativa) se sešlo v Manile na Filipínách ve dnech 12.-14. prosince 2007,
za účelem vytvoření akčního plánu na podporu kvalitních veřejných služeb, následujíc
tak kongres PSI. Akční plán 2008-2010 se zaměří na vypořádání se s problémy, které
vznikají díky zhoršujícím se veřejným službám, jakožto výsledek neadekvátního fi-
nancování, deregulace a odstupování od smluv. Annie Geronová, předsedkyně oblasti
Pacifiku, řekla na mítinku, že PSI kampaň za kvalitní veřejné služby poskytuje regionu
silný nástroj na organizování a zvyšování mezinárodní solidarity. A. Geronová rovněž
zdůraznila i potřebu posílit komunikaci.Evropské sociální fórum pro veřejné služby: 
18. prosinec 2007, Brusel Dejte veřejným službám jejich pravé místo
Evropská  síť  pro  veřejné  služby, která je spojena s Evropským sociálním fórem, je
hluboce znepokojena zprávou o „službách všeobecného zájmu včetně sociálních služeb
všeobecného zájmu“ a stejně tak i zprávou „Příležitosti, dostupnost a solidarita: vpřed
k nové sociální vizi pro Evropu 21. století“, které byly publikovány 20. listopadu 2007
v rámci posudku jednotného trhu. S nadcházejícím přijetím Smluv o fungování
Evropské unie jsou o to více znepokojující. Evropská komise neustále odmítá
navrhnout směrnici, která by chránila veřejné služby před nejistotami jak národních,
tak evropských zákonů, a která by umožnila rozvoj a modernizaci veřejných služeb
proveditelných na místní, národní i evropské úrovni. Zvyšování cen, rozdílné zacházení
s uživateli, masivní propouštění, sociální a fiskální dumping jsou opravdovými hrozba-
mi, které se stávají skutečností. Liberální politiky nereflektují aspirace evropských
občanů a ani neberou v úvahu všeobecný zájem. Současné a budoucí důsledky jsou jas-
ně zřetelné v napjatém socio-ekonomickém kontextu, který je poznamenaný mnohými
neúspěchy při obraně základních práv občanů z celé Evropy. Přístup k právům není
problémem příležitostí, je to záležitostí dosažení (jak na Evropské tak na národní

úrovni) kulturních, sociálních a politicko-institucionálních podmínek pro definici a re-
gulaci veřejných služeb, za účelem garance univerzálního přístupu k základním
právům. Požadujeme pro všechny přístupnou sociální vizi, ve které uživatelé veřejných
služeb nejsou systematicky pojímáni jako spotřebitelé, a ve které relevantní úřady udr-
žují kontrolu nad jejich podobou, řízením a financováním. Požadujeme transparentní
vyčíslení dopadu liberálních politik na všeobecný blahobyt. Účastníme se a podporu-
jeme všechny iniciativy, které bojují za posílení a prosazení veřejných služeb v sociál-
ně a ekologicky zodpovědném prostředí. Podporujeme a účastníme se evropských kam-
paní vedených odbory, sociálními hnutími a občany, kteří požadují rámcovou směrnici
potvrzující ústřední pozici veřejných služeb, jakožto nástroj sociální spravedlnosti a
demokracie v srdci Evropského sociálního modelu.ETUC urguje evropské vedoucí představitele, aby demonstrovali své odhodlání ksociální politice
14. prosinec 2007
ETUC se sešel se svými sociálními partnery v Evropské radě, aby prezentoval své ná-
zory na důležité sociální záležitosti. ETUC vybídl Evropskou radu (EC), aby násle-
dovala příklad ministrů zaměstnanosti, Evropský parlament a evropské sociální part-
nery a vzala za své rovnovážný přístup k všeobecným principům „flexicurity“ (flexi-
bilita + bezpečí). ETUC s radostí oznamuje, že „flexicurity“ už není brána jako
jednoduché propuštění pracovníků. Průzkumy dokazují, že pracovníci si „flexicurity“
cení především díky jistotě zaměstnání a jistota toho, že nepřijdou o zaměstnání během
příštích 6 až 9 měsíců, je vnímána jako nejdůležitější faktor kvality zaměstnání.
Navzdory tomu, ETUC upozorňuje na:
- potřebu implementovat „flexicurity“ na národní úrovni, prosazování přechodu z ne-
jistého na jisté zaměstnání se stabilními a kontrakty na dobu neurčitou a nevytvářet
mezery v platných pracovních zákonech;
- nezbytná úloha sociálních partnerů (evropských a národních) a kolektivního vyjed-
návání při vytváření a implementaci politik „flexicurity“;
- potřeba nových a spolehlivých ukazatelů na vyhodnocení progresu. ETUC varuje před
přijímáním OECD ukazatelem ochrany legislativy zaměstnanosti, který by podlomil
obchodní regulace a závazky.
ETUC  zmiňuje  Strategickou  zprávu o Lisabonském růstu a strategii zaměstnanosti,
kterou vyhotovila Evropská komise. Zatímco ETUC vítá vytvoření 6,5 milionu nových
pracovních pozic, naléhá na EU vedoucí představitele, aby se jejich prioritou v násle-
dujícím roce 2008 stala kvalita pracovních míst.
„Požadavek ETUC po více a lepších pracovních místech je na místě více než kdy jindy
podpořena potřebou prosazovat rovnocenná práva pracovníků s flexibilními pracovní-
mi dohodami jako jsou například dočasní agenturní pracovníci“, řekl generální tajem-
ník ETUC, John Monks. Dále řekl: „Praxe ukazuje na to, že strukturální reformy musí
být založeny na principu, že sociální Evropa je faktor produktivity, a jak potvrdila i ak-
tuální Analýza jednotného pracovního trhu, členské státy musí udělat více pro to, aby
nezaváděli pouze předpis, ale i evropské sociální principy.“
Přepracovaná a moderní sociální agenda, kterou oznámila Evropská komise pro rok
2008, bude muset rovněž obsahovat i konkrétní odpovědi na přetrvávající problémy
chudoby, nerovnosti a nejistoty zaměstnání. -pm-

Dne 11. 12. 2007 proběhla výroční odborová členská schůze základní organi-
zace při IPC Brno. Výroční zprávu přednesla předsedkyně ZO paní Marie
Škrabalová. Po ukončení schůze probíhal program spojený s vánoční oslavou.
Vánoční koledy a několik písni k tanci a poslechu zahráli studenti Janáčkovy
akademie. Jako hosté se zůčastnili hejtman JmK ing. Stanislav Juránek a
místopředseda sekce Veřejné správy našeho odborového svazu Petr Vydra. -sv-

a univerzitních pracovištích, zákon o
veřejném  zdravotním pojištění, zákon
o zdravotních pojišťovnách, zákon o
Úřadu dohledu nad zdravotními po-
jišťovnami.
Pro úplnost uvádíme, že zákon o zdra-
votních službách a podmínkách jejich
poskytování bude, dle návrhu věcného
záměru zákona, střechovým zákonem,
který upraví základní podmínky
poskytování zdravotních služeb. Bude
se jednat o zákon kodexového typu
obsahující obecnou právní úpravu, na
který bude navazovat  zákon o speci-
fických zdravotních službách, zákon o
zdravotnické záchranné službě a
zákon o univerzitních nemocnicích a
univerzitních pracovištích.
Z návrhu věcného záměru zákona mi-
mo jiné vyplývá, že citujeme: „Zákon
definuje poskytování zdravotních slu-
žeb jako poskytování odborné zdra-
votní péče a vykonávání dalších, v
zákoně vyjmenovaných, odborných
činností (posuzování zdravotního sta-
vu fyzických osob v rozsahu tohoto
zákona, stanovení a posuzování léčeb-
ného plánu, nakládání s tělem zem-
řelého v rozsahu stanoveném zvlášt-
ním zákonem), a to vlastním jménem a
na vlastní odpovědnost poskytovatele
za účelem zisku nebo jiným účelem,
který připouští zákon.“ (Podrženo ná-
mi.)ČMKOS předloženou koncepci zdra-votní reformy obsaženou v před-ložených návrzích věcných záměrůzákonů odmítla jako celek. OS stát-ních orgánů a organizací se plně zto-tožňuje se stanoviskem ČMKOS.

Vzhledem k závažnosti navrhovaných
změn, a ve snaze alespoň rámcově in-
formovat zaměstnance o navrho-
vaných změnách, zveřejňujeme najiném místě Stanovisko ČMKOS knávrhu  věcného  záměru zákona ozdravotních službách a podmínkáchjejích poskytování a StanoviskoČMKOS k návrhu věcného záměruzákona o veřejném zdravotním po-jištění. Pro úplnost uvádíme, že část I.
a II. Stanoviska ČMKOS k návrhu
věcného záměru zákona o zdravotních
službách a podmínkách jejich posky-
tování je obecným stanoviskem
ČMKOS ke koncepci zdravotní re-
formy obsažené v předložených
návrzích věcných záměrů zákonů a
opakuje se v úvodu stanoviska
ČMKOS ke každému příslušnému
návrhu věcného záměru zákona. Proto
Stanovisko ČMKOS k návrhu věc-
ného záměru zákona o veřejném  zdra-
votním pojištění zveřejňujeme z tech-
nických důvodů bez uvedených částí.
V případě zájmu zašle OS zájemcům
elektronicky Stanoviska ČMKOS i k
návrhům věcných záměrů zbývajících
pěti zákonů. O zaslání lze požádat na
e-mail adresu statorg@cmkos.cz .
Vyrovnání zásadních připomínek ke
všem návrhům věcných záměrů zá-
konů, s výjimkou  návrhu věcného
záměru zákona o univerzitních nemoc-
nicích a univerzitních pracovištích, se
uskuteční 9. 1. 2008. O výsledcích
připomínkového řízení budeme infor-
movat  v následujícím dvojčísle NOS
a na webové stránce OS. 
V Praze dne 6. 1. 2008Alena Vondrová předsedkyně OS 
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