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Krajští zastupitelé (ne)zklamali. Tentokrát 
ukázněně mlčeli 

 

My mlčet nebudeme 
 

 Nově ani korunu. A ani slovo. Při projednávání rozdělení hospodářského přebytku kraje 
neposlali zastupitelé na mzdy nově nic. A o krizi v KKN nepadlo ani slovo.  Nestála jim 

za to?  
 

 Iniciativa jejich mlčení dobře slyšela 
 

 Spokojte se s tím, že vám nevezmeme dva tisíce, které dá některým z vás stát. To 
vzkázal zdravotnicím před jednáním přes média radní Bureš 

 

 Poučení zní: nic nám nespadne do klína bez naší aktivity. Ani tabulkové platy 
 

 Krize rozhodně není zažehnaná. Naopak, do hry vstoupily dovolené, pokračuje rušení 
lůžek, sílí nouzová opatření. Děje se přesně to, co Iniciativa předpovídala 

 

Možná si některé kolegyně či kolegové v KKN mysleli, že stačilo, jak jsme se ozývali na jaře.  
 
Možná se poté někdo nechal uchlácholit přísliby, jako je ten o tabulkových platech od ledna 2018, které pořád 
nejsou na papíru.  
 
Možná někdo doufal, že „teď už se to všechno nějak zařídí samo“.  
 
Možná měl někdo za to, že krajští politici už konečně pochopili vážnost situace a mají vůli ji řešit.  
 

I v případě, že pochopili a mají vůli, je zřejmé, že jen tak, bez naší aktivity nám nikdo 
nepomůže. Všechno, čeho jsme se v KKN od ledna domohli, jsme se domohli tím, že jsme byli 
aktivní. Teď nám politici (všichni, bez rozdílu partají) připomněli, že to platí i dál.  
 
Co vlastně napsat ke krajskému jednání? Slovo 
„sestry“ zaznělo při projednávání, jak se rozdělí 429 
milionů korun, které zbyly z loňského roku, snad 
jednou. 
  
Jediným veřejným stanoviskem kraje tak zůstávají 
slova radního Bureše pro tisk. „Nově přidá všem 
sestrám stát dva tisíce korun a my jim 
garantujeme, že jim ty peníze například na 

osobním ohodnocení nevezmeme,“ uvedl doslova. 
Jak velkorysé.  
 
K tomuto navíc Iniciativa cituje z metodiky 
ministerstva zdravotnictví pro přiznání financí z 
dotačního programu: „Zaměstnanec nesmí být v 
souvislosti s přiznáním zvýšeného zvláštního 
příplatku k platu nebo s analogickým navýšením 
mzdy krácen v jiných složkách platu nebo mzdy. V 



takovém případě je povinností žadatele (v našem 
případě KKN, pozn. red.) vrátit příslušnou část 
přidělené dotace.“ Kdyby pan radní znal podmínky 
dotačního programu, věděl by, že státní příspěvek 
kraj nikomu vzít prostě nemůže. 
 
Dorovnání dvou tisíc. A tabulkové platy. Jenže 
dokud to není na papíře, jsou to jen slova 
Zasedání zastupitelstva přineslo důležité poučení: 
musíme být obezřetné a nepropadat iluzím, 
nenechat se ukonejšit prázdnými přísliby.  
 
A co dál? Ve hře jsou dva požadavky. Ustoupili jsme 
od požadavku na dorovnání mezd všech 
zaměstnaneckých kategorií v KKN se mzdami 
v jiných zařízeních v kraji. Trváme však na splnění 
toho, co kraj i vedení přislíbili. 
 
Zaprvé je to dorovnání státního příspěvku na ve 
výši dvou tisíc korun i těm, kdo na něj podle 
dotačního programu nedosáhnou.  
 
Zadruhé je to zavedení modifikovaných státních 
tabulek do mzdového řádu KKN. Tak, aby si žádná 
zaměstnanecká kategorie nepohoršila ve srovnání 
se současným stavem, aby se však v KKN zavedl 
kariérní růst. 
 
Obě opatření byla přislíbena. Dorovnání dotačních 
dvou tisíc slíbila například při návštěvě chebské 
nemocnice v červnu hejtmanka Vildumetzová – a 
na květnové veřejné debatě v Chebu přislíbila i 
tabulky od ledna 2018. Podobně přislíbila 
dorovnání dotačního příspěvku i předsedkyně 
představenstva Samáková. 
 
Teď budeme pozorně sledovat, jak kraj a vedení 
KKN myslí svoje slova vážně. Jsme ve střehu. 
 
 

Kdo na zastupitelstvu mlčel? 
V celém zastupitelstvu se nenašel zhola nikdo, kdo 
by zmínil, jak katastrofální situace v KKN je. 
Vyjmenujeme politická uskupení, která o krizi a 
našem vyčerpání mlčela: ANO Andreje Babiše 
(hejtmanka Jana Vildumetzová), ODS (radní pro 
zdravotnictví Jan Bureš), SPD Tomia Okamury, SPO, 
KSČM, ČSSD, Piráti, Starostové a nezávislí 
s podporou  KOA, KDU-ČSL, TOP 09, HNHRM. 
 
Je čas si uvědomit, že jen reptání nestačí 
Nebudeme však jen čekat. Mlčení na krajském 
zastupitelstvu nás všechny rozladilo. Musíme však 
prakticky jednat. 
 
Ticho na zastupitelstvu musí dalším 
zaměstnancům a zaměstnankyním pomoci 
k tomu, aby si uvědomili, že nezájmu politiků 
musíme přizpůsobit náš vztah k práci: sestra má 
dělat práci sestry, ne ošetřovatelky či sanitářky, 
asistentka jen svou vlastní, ne zaskakovat za 
sestru, ošetřovatelka není sanitář, sanitář nemá 
vypomáhat mimo svou práci, přestávky na oběd 
nesmí existovat jen na papíru, sloužit přesčasy 
nad 150 hodin ročně není povinné atd.  
 
Po dlouhých letech sebeobětování se to chce 
posun v sebevědomí. Umět říci „ne“, umět se 
postavit, ozvat a stát si za svým. I proto chystáme 
seminář o povinnostech sester a dalších 
zaměstnaneckých kategorií, o standardech a 
podobně. O právní stránce na něm bude mluvit 
právník (mimo jiné zdůrazní, že je-li něco 
minimálně na hraně předpisů a zákona, je to 
současná praxe). O tom, co práce podle předpisů 
znamená v praxi, budou mluvit sestry z terénu. 
Dáme vám včas vědět. 
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