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prohlášení Iniciativy sester KKN
k jednání krajského zastupitelstva 20. dubna

Krajské zastupitelstvo na svém zasedání 20. dubna 
nevyslyšelo požadavky Iniciativy sester KKN. K jednání 
i jeho výsledku, jímž je poskytnutí 10 milionů korun na 
mzdy, chceme sdělit následující (aniž bychom opakovaly, 
jak katastrofální situace v KKN je pro zaměstnance, jejich 
rodiny i pacienty, protože to nezpochybňují ani zastupi-
telé):

Na jednání se několikrát opakovaně pletly naše 
požadavky v rámci KKN a celostátní opatření pro 
všechny nemocnice (10procenntní navýšení, které nám 
však přitom bylo přiznáno jen díky našemu tlaku a pouze 
od března, a hypotetický, pouze slibovaný a projednávaný 
příplatek za směnnost u lůžka, který se beztak nebude 
vztahovat na všechny zaměstnance KKN). Musíme to 
považovat za záměrnou manipulaci. Již mnohokrát jsme 
totiž opakovaně a zřetelně vysvětlily, že se jedná o zcela 

oddělená opatření. Opatření prováděná vládou se vztahují 
na všechna zařízení – a obrovský, nespravedlivý a nes-
myslný rozdíl mezi mzdami v KKN a jiných zařízeních 
v kraji, nemluvě o platech ve státních nemocnicích, tedy 
nesmazávají. Naopak! Zvýší-li se o 10 procent nižší mzdy 
v KKN a o stejných 10 procent mnohem vyšší příjmy 
jinde, rozdíl mezi oběma finančními ohodnoceními se 
matematicky samozřejmě ještě prohloubí. Nůžky se dále 
rozevírají.

Několikrát zaznělo, že sestry mají přijít s návrhem, 
jak krizi řešit. To svědčí o šokujícím nepochopení rolí 
zúčastněných stran. Naší prací je pečovat o pacienty – 
a děláme to dobře. Prací politiků je pečovat o to, aby 
nemocnice fungovala. My nechceme po pacientovi, aby 
nám na sále či v ambulanci radil, co máme dělat. Stejně tak 
na nás politici nemohou házet odpovědnost za jejich vlast-
ní práci. Ostatně, naše požadavky, které mohou zastavit 
krizi, již dlouho znají a opakovaně jim je připomínáme. 
A opakovaně na ně neslyší.

Na jednání jsme slyšely několik minimálně 
záměrných polopravd, například o výši našich mezd či
o údajném zajištění přijatelného ubytování pro zdravot-
nice v Chebu 1. A patří k nim též několikrát opakovaná 
slova, že jsme na jednání přišly podpořit ten či onen zas-
tupitelský klub. (Nejčastěji to zaznělo z úst těch, kdo pak 
hlasovali proti poskytnutí 40 milionů na mzdy nebo se 
zdrželi.) Není to pravda. Zdravotnice přišly podpořit 
samy sebe, své požadavky a pacienty.

Zastupitelstvo naše požadavky nenaplnilo. A to 
navzdory faktu, že zastupitelé věděli, že by dokonce ani 
jejich splnění neulevilo zaměstnancům KKN od nelid-
ského stresu a přepracovanosti. Že by pouze mohlo za-
stavit další odchody a otevřít cestu ke skutečnému řešení.

Přepracovanost je neúnosná, péče kolabuje. 
Musíte se s tím ale smířit, 

vzkázali zdravotníkům a pacientům KKN zastupitelé

Přišlo nás více než šedesát. Měli jsme spoustu 
transparentů. Říkaly důležitá slova: „Kdo bojuje, nepro-
hrál. Kdo nebojuje, prohrál.“ „Nebudou sestry, nebudou 
nemocnice.“ „Sestra – nedostatkové zboží.“ „Práce 
sestry je nenahraditelná.“

HLAS NEMOCNICE NA ZASTUPITELSTVU

1) Takto vypadá ono nabízené ubytování: minimálně třílůžkové pokoje, bez 
umyvadla, s toaletou na chodbě a umývárnou a sprchou o patro níž. To má být 
přijatelné ubytování pro vystudovanou sestru.



Začala bych tím, že naši zas-
tupitelé pracují ve velmi pěkném 
prostředí. Taky mají parádní velké 
parkoviště. Už když jsme stáli před 
budovou, procházela kolem nás 
spousta pěkně oblečených lidí. Páni 
v oblecích, dámy v kostýmkách, 
šatičkách a tak. Když už jsme stáli 
ve vestibulu budovy, přinesly nám 
dámy v termoskách (asi je posbíraly 
po všech kancelářích) kávu a čaj, 
vypadaly moc hezky, slušelo jim to 
a tvářily se mile.

Chvilku to trvalo a pak přišly 
dva body jednání. NAŠE BODY! 
A povídání bylo zajímavé! Slyšely 
jsme z několika (ne mála) úst, jak 
nás chápou, jak nám rozumí, jak si 
zasloužíme dostatečné ohodnocení, 
jak máme těžkou práci. Slyšeli jsme 
slova jako: „To musí ty sestřičky 

Jednání zastupitelstva z pohledu sestry

Aby měli zastupitelé na očích jak naše utrpení, tak 
odhodlání bojovat, dva transparenty jsme pověsily přímo 
v zasedací síni. „To my jsme doteď držely nemocnice nad 
vodou. Za cenu ničení vlastních životů a rodin. Za cenu 
fyzického a psychického vyčerpání,“ říkal jeden. Druhý 
zdůrazňoval: „Dál se obětovat nemůžeme a nechceme. Už 
bojujeme za své zájmy a potřeby.“

A mluvily jsme. Dva projevy jsme pronesly od 
řečnického pultu. Ale nebyly jsme poslušné, protože už na 
to není čas. Mluvily jsme slušně, ale důrazně i z ochozů 
pro hosty. O našich skutečných mzdách, ne o těch, o nichž 
mluvil náměstek pro zdravotnictví. O našich skutečných 
požadavcích. Dávaly jsme najevo nespokojenost, ironicky 
jsme se smály, ozývaly jsme se.

Deset milionů na mzdy, které kraj KKN dal, po 
rozpočítání jednotlivému zaměstnanci nepomůže. Do 

HLAS NEMOCNICE NA ZASTUPITELSTVU

Zastupitelé tak svým hlasováním ve své většině 
řekli: „Ano, víme o urgentní krizi a kolabování KKN. 
Ano, víme o tom, jak krize ničí životy zaměstnanců, 
jejich rodin, i o tom, jak zhoršuje péči o pacienty, víme 
o odkládání operací a rušení lůžek i oddělení kvůli ne-
dostatku personálu.

Ano, o tom všem víme – a necháme krizi ještě dál 
prohlubovat. O tom všem víme – rozhodli jsme se však 
zaměstnance dál nutit ničit si své zdraví a životy. A ro-
zhodli jsme se pacienty dál připravovat o další lůžka, 
oddělení a o kvalitní péči.“

Za své požadavky, a tedy i za pacienty, bude Iniciativa 
sester bojovat dál. Tím nejbližším požadavkem zůstává 
dorovnání mezd v KKN s ostatními obdobnými zařízeními 
v kraji podle tabulky, kterou má vedení nemocnice i kraje 
k dispozici. Následným požadavkem je poté zavedení stát-
ních platových tabulek do KKN od 1. ledna 2018.

Ohledně 10 milionů korun, které na mzdy poslalo zas-
tupitelstvo 20. dubna, pak požadujeme, aby je zaměstnanci 
KKN dostali už v dubnových výplatách, tedy v květnu.

Iniciativa sester KKN, 23. dubna 2017

přijít až sem, abychom se dozvěděli 
pravdu?“ Slyšeli jsme, jak nám přejí 
všechno nejlepší za tu práci, kterou 
vykonáváme. Taky často zaznělo, že 
zdravotnictví je jejich PRIORITA.

Hele, člověk by jim to i uvěřil!!!

A dál? Na můj vkus mají dost 
přestávek. Ta stěžejní, jistě náho-
dou, přišla před hlasováním o našich 
40 milionech. Po patnáctiminutové 
přestávce se sešli za asi 25 minut, při 
třicetiminutové přestávce se sešli asi 
tak za 40 minut. Ale přesnost je výsa-
da králů, ne zastupitelů. Takže OK.

Důležitý bod pro urologii: Mají 
pitný režim. Zadarmo! Nevím co 
všechno ještě, do kantýny jsem nešla, 
takže ani ceny nevím (třeba někdo 
napíše). Mají to „TĚŽKÉ“!

Výsledek dopadl tak, jak dopadl. 
Máme dalších 10 milionů. Všimla 
jsem si, že PRO bylo 16 , PROTI 2 
a 21 zastupitelů se zdrželo hlasování! 
Další dva zřejmě nenašli ty správný 
dveře, protože tam vůbec nebyli. 
A víte kolik je v krajském úřadu 
dveří? Já jo, já tam byla!

Nešla jsem domů smutná, protože 
Iniciativa sester vybojovala dalších 
10 milionů, ale naštvaná, protože při 
hlasování o přidělení 40 milionů se 
21 lidí , kteří „zastupují nás všechny“, 
ZDRŽELO HLASOVÁNÍ. Tak já 
nevím... Je to jejich práce, nebo ne?

Je jasný, že boj pokračuje! Takže 
holky a kluci, bereme rukavice, 
stříkačky, tlakoměr, resuscitační kufr 
a KE STROJŮM :-):-). A nebo se 
zdržíme??? :-):-):-)

nemocnice nikoho nepřiláká. Ani tak jsme však neod-
cházely v deziluzi. Odcházely jsme víc rozzlobené a 
odhodlané bojovat. Nakonec, bez dosavadního boje by-
chom nedostaly ani oněch 10 milionů Bez dosavadního 
boje by se ani nehlasovalo o druhé variantě, 40 milionů 
na mzdy.

Nahlédly jsme mezi politiky. A přesvědčily se, že 
nedůvěra k „těm nahoře“ je správný princip, ať to jsou 
šéfové, nebo politici. Že bojovat musíme na pracovištích, 
na svých odděleních. Tak, aby to vedení a krajský 
zřizovatel cítil. Tak, aby pacienti pochopili, že bez našeho 
boje přijdou o dostupnou péči.

– Videozáznam jednání najdete najdete na internetu zde: 
http://mb-medialive.cz/20042017/
– KKN se týká bod číslo 10, který začíná v 1:07, a bod 
číslo 11, na který došlo v 2:12.



Iniciativa sester KKN vznikla v 
důsledku dlouhodobě nevyhovujících 
pracovních podmínek v KKN, které 
souvisí s celorepublikovou krizí ve 
zdravotnictví a zejména nedostatkem 
sester.

Úspěchy, jichž dosáhl boj Inicia-
tivy:

Předseda karlovarských odborů 
pan Novotný od začátku zaměstnance 
od aktivit Iniciativy odrazoval a boj se 
snažil uhasit. Když se nás vedení kra-
je snažilo odbýt prvními 10 miliony, 
doporučoval, ať se s nimi smíříme a 
nic dál nepodnikáme. Když následně 
vedení nemocnice chtělo oněch 10 
milionů rozdělit jen mezi SZP a 
pouze formou osobních příplatků, 
doporučoval, ať souhlasíme.

Iniciativa začala organizovat 
boj, definovala požadavky. Jejich 
splnění si již zčásti vymohla (prvních 
10 milionů korun bylo rozděleno 
SZP i NZP, a do základů; druhých 
10 milionů korun dal kraj na mzdy 
včera; bez tlaku Iniciativy bychom se 
nedočkali ani 10procentního přidání, 
i když k němu došlo až od března). 
Další kroky, jak tlačit na jejich 
splnění, Iniciativa plánuje.

Odbory se s krajem dohodly
O NÁS BEZ NÁS:

Do toho nyní předseda odborů 
Novotný zve prohlášením na schůzi 
15. května. Proč ji svolává? Ne pro-
to, aby se omluvil za to, že stál proti 
zájmům zdravotníků a že se jejich boj 
snažil tlumit. Ne proto, aby vysvětlil, 
proč odbory po dlouhé roky „hájily“ 
zájmy zaměstnanců tak, že situace 
dospěla ke krizi a tragicky nízkým 
mzdám.

Předseda odborů svolává schůzi 
proto, že se bokem, bez jakékoli 
konzultace se zaměstnanci, údajně 
dohodl s vedením kraje na jakýchsi 

stejné, ať by v ní byl kdokoli. Pod-
porovat pana ředitele ve funkci for-
mou petiční akce tedy vidíme jako 
nepotřebné.

Iniciativa sester KKN,
21. dubna 2017

DODATEK:

Jak vyřešit problém? Bude se o 
něm jednat, shodly se odbory a he-
jtmanka. Hurá, říká ironicky Ini-
ciativa

Po vydání našeho prohlášení nás 
předsedkyně Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče Dag-
mar Žitníková, která se jednání u 
hejtmanky s předsedou Novotným 
účastnila, neoficiálně informovala o 
pozadí a závěrech schůze. Děkujeme 
jí za to. Paní předsedkyně prý před 
schůzí nevěděla, že je v KKN „tak 
velký problém“. Dověděla se to až na 
jednání.

A co bylo po tomto zjištění výsled-
kem odborové schůze s hejtmankou?

a) Kraj se na ministerstvu zdravot-
nictví dotáže, kolik dostala KKN na 
10procentní zvýšení mezd z úhradové 
vyhlášky. b) Paní hejtmanka bude 
usilovat, aby o problému jednala kra-
jská tripartita.

S tím nemůžeme být spoko-
jené. a) Oněch 10 procent už začíná 
být trapný stereotyp. Desetiprocent-
ní zvýšení mezd/platů pro všechny 
nemocnice se nemůže plést dohro-
mady se zvýšením mezd pro KKN, 
protože je to míchání hrušek s jablky. 
To vysvětlujeme paní hejtmance 
i zastupitelům. Totéž teď musíme 
zopakovat odborům. A dodat, že 
nás jednoduše nezajímá, jak se kraj 
vypořádá s VZP či vládou. My hájíme 
vlastní mzdové zájmy, neřešíme prob-
lémy zřizovatele či státu, kdo komu 
poslal málo peněz atd.

krocích, jak píše. Dohodl se o nás 
bez nás – zaměstnancům se to chystá 
pouze sdělit. (S pomocí odborového 
krajského koordinátora, jehož v KKN 
nikdy nikdo neviděl a který se v boji 
v KKN stejně jako pan Novotný nik-
dy neangažoval.) Předseda odborů 
nám přitom navíc nechce obsah své 
dohody s krajem prozradit dříve 
než za tři týdny. Nechceme čekat: 
očekáváme, že plánované a dosud 
utajované „kroky, které kraj a od-
bory dohodly za zády zaměstnanců, 
odbory zveřejní co nejdříve.

Je přitom třeba zdůraznit, že se 
odbory dohodly s vedením kraje, 
tedy s politiky, kteří na včerejším 
jednání zastupitelstva odmítli přidat 
KKN 40 milionů korun na patřičné 
zvýšení mezd. Odbory nejednaly se 
zaměstnanci – domluvily se s jejich 
protivníkem. Když na včerejším 
zasedání hlasovali politici proti 
poskytnutí 40 milionů na mzdy, 
ukázali, na jaké straně stojí. Dnes 
to ve svém prohlášení ukázaly i od-
bory pana Novotného.

Iniciativa KKN začala fungo-
vat bez účasti odborové organ-
izace KKN. Nezávisle, roste a sílí 
jen z vlastní aktivity zdravotnic 
zdola. Boj začala, patří jí a všem 
jejím aktivistkám. Nepatří a neb-
ude patřit odborům, které straní 
zaměstnavateli a zřizovateli. 
Odborům, které se za zády zdra-
votnic a zdravotníků domlouvají se 
vedením a politiky.

Ohledně petice na podporu pana 
ředitele: necháme na zvážení každého 
zaměstnance KKN, jestli ji podepíše, 
nebo ne. Připomínáme jenom, že 
svého vystoupení na včerejším 
zasedání pan ředitel nevyužil proto, 
aby naše požadavky podpořil aspoň 
slovem. Zároveň jsme toho názoru, 
že generální ředitel není, co se týče 
své funkce, aktivitou Iniciativy nijak 
ohrožen. Naše požadavky by byly 

BOJ V KKN ZAČALA INICIATIVA SESTER, NE ODBORY. 
A Iniciativa ho povede i dál
vyjádření Iniciativy sester KKN k prohlášení předsedy odborů v karlovarské nemocnici Martina Novotného



Vrchní sestry karlovarské nemocnice od počátku 
organizování boje v KKN k situaci buď mlčí, nebo šíří 
dezinformace a lži, zastrašují. Snaží se boj Iniciativy 
potlačit.

Spokojeně však inkasují všechny finanční výdobytky, 
které boj Iniciativy přinesl: peníze z prvních deseti 
milionů i desetiprocentní navýšení a jistě očekávají, až 
přijdou peníze z druhých deseti milionů.

Tato schizofrenie není zdravá. Pořádek musí být. 
Nemůžete brojit proti Iniciativě, záměrně škodit boji, 
který za vyšší mzdy vede – a zároveň ochotně strkat 
do kapsy peníze, které díky boji Iniciativy dostáváte. 
Takové schizofrenní (pomiňme, že především 
nečestné) jednání neprospívá duševnímu zdraví a 
„vede k chocholouškovi“.

Požadavky Iniciativy na zvýšení mezd v KKN
podle pracovních kategorií

HLASY Z OCHOZU
co zaznělo z ochozů pro hosty
při zasedání krajského zastupitelstva

Fajn, jednadvacet zastupitelů neřeklo ani ano, ani ne. 
Neřekli, že nám pomůžou, ani že nám nepomůžou. Nechali 
to být. A tak nám nepomohli. Vyhnuli se odpovědnosti. 
Říkám si: mohla bych se zdržet rozhodnutí já, když mám 
pacientovi píchnout? Jako že ani tak, ani tak?

Dělám ve zdravotnictví 42 let. A nikdy jsem nevěřila, že 
by se holky daly takhle dohromady. Že by dokázaly táh-
nout za jeden provaz. Že by dokázaly být tak chytré, že se 
nedají oblbnout sliby. Že by věděly, za čím stojí. Že by se 
nenechaly vtáhnout do jejich hry. Fakt si teď myslím, že na 
to máme, vyhrát.

Můžu taky chodit na sál s takovým zpožděním? (reakce 
na to, jak se protahovaly přestávky mezi jednáními)

Já věděla, že sem nemám chodit. Že mě to jen víc 
naštve. Ale jsem fakt ráda, že jsem tady, i když je to na 
prášky. Tím spíš musíme bojovat. Abychom nebyly jen 
naštvané k prasknutí. Naštvaností musí prasknout oni!

Kategorie pracovního zařazení v KKN:

5/1 - všeobecná sestra s registrací (standart, ambulance)
5/2 - všeobecná sestra (ARO, JIP)
5/5 - staniční sestra
4/1 - zdravotnický asistent
4/2 - všeobecná sestra bez registrace
3    - ošetřovatelka
2/1 - sanitář bez kurzu (tz. pracovník přípmé obslužné péče)
2/2 - sanitář s kurzem

b) Zdravotnice padají přepra-
covaností na ústa, pacienti strádají 
úpadkem péče a… pomoci má, že se 
bude usilovat o to, aby o zvýšení mezd 
vůbec jednala (asi tak po stopadesáté) 
krajská tripartita, po ní snad dokonce 

celostátní tripartita a nakonec z toho 
(asi tak po stočtyřicátéosmé) zbylo 
pár korun nebo vůbec nic? Kolikrát 
jsme slova „usilovat“ a „jednat“ už 
slyšely? Jak dlouho dláždila cestu 
současné krizi a kolapsu?

Vybojovat si lepší mzdy i pra-
covní podmínky je na nás samot-
ných. To je nejdůležitější vzkaz, 
který nám setkání odborů s paní 
hejtmankou dalo.

Vyzýváme tedy karlovarské vrchní sestry, aby peníze, 
které jim chodí na účet díky Iniciativě, kterou tak 
pronásledují a nenávidí, Iniciativě vracely. Ohledně 
technického ujednání způsobu převodů peněz 
Iniciativě nás kontaktujte na e-mailu: iniciativasesterk.
vary@centrum.cz.

Získané finanční prostředky Iniciativa rozdělí mezi 
zbylé zaměstnance, včetně vrchních sester z Chebu, 
které na rozdíl od karlovarských dřou se sestrami, 
slouží s nimi přesčasy, sdílejí s nimi strádání a jsou 
nedílnou součástí svých kolektivů. A které si na rozdíl 
od karlovarských lépe vybraly, na které straně v boji za 
vyšší mzdy a lepší podmínky budou stát.

Iniciativa sester KKN

Pro vrchní sestry ve Varech: kontaktujte nás ohledně vracení svého mzdového navýšení

V příštím čísle zveřejníme, kolik by jednotlivé kategorie 
zaměstnanců KKN braly za stejnou práci ve státních nemoc-
nicích. A „státní platy“ od 1. ledna 2018 jsou dalším požadavkem 
Iniciativy. Když se k Iniciativě přidáte, můžeme ho dosáhnout.

KONTAKTY:
iniciativa.sester.cheb@seznam.cz
iniciativasesterk.vary@centrum.cz
iniciativa.sester@seznam.cz
web: organizujemese.cz
Facebook: Iniciativa sester

2) Požadavek na navýšení základní mzdy nepočítá s žádným 
celorepublikovým navýšením platů. 
3) Trváme na ponechání průměrných osobních příplatků v 
současné výši. 


