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Pane pňedsedo vlády, zabrařte asociálním reformám!

Praha, 2011-05-12

otevňeny dopis
Ceskomoravské konfederace odborovf.ch svaz
pŤedsedovi vlády Čn Petru NEČASOVI

Váženy pane pŤedsedo vlády,

jménem 32 odborovych svazŮ, které tvoŤí odborovou centrátu ČMKos, mi dovolte,
abych se na Vás obrátil otevŤenym dopisem. Máme zásadní vyhrady k návrhŮm
zákonŮ, které již v současné době projednává vláda a Poslanecká sněmovna.
Konkrétně se jedná o zákony tykající se soclální reformy a reformy zdravotnictví.

Navzdory slibťlm ministra zdravotnictví Leoše Hegera, byly poslancťlm pŤedloženy
návrhy bez respektování všech zásadních stanovisek sociálnÍch partnerit, jež vzešly
z tripartitních jednání.

Zákony zásadním zpŮsobem mění filozofii a podstatu českého zdravotnictví a
sociálního systému. Skutečnost, že byly poslancŮm pfedloženy dokonce bez
základní informace o návruích vznesenych na tripartitních jednáních, Že zcela
ignorovaly jakékoliv návrhy Čuxos, hodnotíme jako nezájem vlády hledat
konsenzus a zvažovat rizika a dopady, které tzv. reformy zpŮsobí. To byl také hlavnÍ
dŮvod, proč Čuxos 21 . dubna pŤerušita jednání tripartity.

Mnohokrát jsme upozorĎovali na nebezpečí, že zákon o veÍejném zdravotním
pojištění (Zákon č. 48/1997), ktery je nyní v pruním čtení, znamená velkou
komercionalizaci zdravotnictví, což je podle našeho názoru V rozporu s ustavním
poŤádkem České repubtiky a dokonce i programovym prohtášením Vaší vtády. Ta
se zavázala, Že: ,,nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a efektivnÍ
prevence,,, Kíčová negativní změna, kterou nikdo seriÓzně vefejnosti nevysvětlil, se
skryvá v $ 13 uvedeného zákona. Ministr Heger tento paragraf veÍejnosti klamavě
vysvětluje jako možnost nároku pacienta pŤiplatit si za nadstandard. Ve skutečnosti je
pravda zcela opačná, paragraf jasně znamená, že hrazeny budou pouze nejlevnějšÍ
vykony a péče, ostatní si budou občané platit. DalšÍm dŮkazem komercionalizace
zdravotnictví je zákon o zdravotních službách, ktery chce změnit zdravotní péči na
služby, nastavuje komerční prostŤedÍ do vztahu pacient - lékaÍ a ponechává péči o
zdraví lidu principŮm trhu. Toto uŽ jednou veŤejnost dŮrazně odmÍtla. Za velmi



kontroverzní považuje Čuxos návrhy na zŤízenÍ datších 6 zdravotnickych registr ,
kromě stávajícÍho Národního zdravotního registrll, a jejich propojení na veŤejnou
správu. Varovali jsme pŤed nebezpečím, aby s evidencí obyvatet byly propojeny
Údaje o Úrazech, hospitalizacích, pitvách a upozorĎovali na nedomyšlenost propo1eni
s tzv. sociální kartou, která má bÝt identifikačním i platebním prostŤedkem pro
kaŽdého, kdo bude napojen na sociátní systém. Žaana země se neodhodtata k tak
zneužitelnému sběru citlivych dat o svych občanech.

Sociální reforma, predložená ministrem práce Jaromírem Drábkem, je nemorátní a
veŤejnym financím nepomŮže. Tento záměr ušetŤit vydaje státního rozpočtu je
neefektivní. Zničí stávající sociální systém, ktery Účinně brání proti chudobě. Miništr
J, Drábek neanalyzuje následné dopady novych sociátních problémŮ včetně nárŮstu
kriminality, které nakonec vyjdou nesrovnatelně dráŽ. Zdravotně postiženym prináší
další postižení a poniŽuje je na občany lll. kategorie.

Pane pŤedsedo vlády,

21 . května 2011 chtějÍ dát občané, zaměstnanci, votiči dŮrazně najevo svo1
nespokojenost s vládou navrhovanymi reformami dŮchodovou, daĎovou,
zdravotnickou, sociální. Najdete odvahu pŤed ně pÍedstoupit a Ťíci pravdu? Nebo je
označíte za hrstku nespokojenych ,,kfiklounŮ a socek,,? Tato demonstrace je vážn,|m
varováním pred možnymi razantnějšími kroky.

Ž1aam Vás, pane pŤedsedo vlády, o pochopení, že reformy jsou od toho, aby měnily
věci k lepšímu.

Žaaam Vás, pane pŤedsedo vlády, zastavte vtádní reformy, které poškodÍ většinu
občanťl, zastavte hazard se zdravím a osudy tidí.


