Pozměňovací návrh
poslance Jaroslava Zavadila (VI)
ke sněmovnímu tisku č. 903 - vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1. Do § 109 odst. 3 se vkládá nové písmeno f), které, včetně poznámky pod čarou, zní:
„f) poskytovatel zdravotní lůžkové péče s výjimkou poskytovatele poskytujícího
lázeňskou léčebně rehabilitační péči.42“
2. Poznámka pod čarou č. 42 zní:
„42) § 2 odst. 1, § 5 odst. 2 písm. f), § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“
3. Čl. II. Přechodná ustanovení se doplňuje o nové body 9. – 11, které znějí:
„9. Zaměstnavatel je povinen upravit systém odměňování zaměstnanců podle § 109
odst. 3 písm. f) nejpozději ode dne 1. ledna 2019.
10. Zaměstnanci, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona
odměňován mzdou a jehož mzda bez zahrnutí mzdy za práci přesčas, příplatku za práci
ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu
a v neděli, byla nižší, než platový tarif zaměstnance podle započitatelné praxe, se určí
platový tarif tak, aby odpovídal zařazení do platové třídy a do platového stupně podle
započitatelné praxe.
11. Zaměstnanci, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona
odměňován mzdou a jehož mzda bez zahrnutí mzdy za práci přesčas, příplatku za práci
ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu
a v neděli, byla vyšší, než platový tarif zaměstnance podle započitatelné praxe, se
stanoví platový tarif a osobní příplatek, popřípadě příplatek za vedení, zvláštní příplatek
a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, tak, aby jejich úhrn odpovídal
dosavadní výši mzdy; pokud by však takto stanovená výše osobního příplatku,
popřípadě příplatku za vedení, zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, přesahovala jejich nejvyšší přípustnou výši podle zákona č.
262/2006 Sb., tyto složky platu se sníží na jejich nejvýše přípustnou výši. Platový tarif
musí odpovídat zařazení do platové třídy a do platového stupně v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb.“
Odůvodnění:
Cílem změny ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce je sjednocení systému odměňování
zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni u poskytovatelů zdravotní lůžkové péče podle zákona o
zdravotních službách, tj. v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a ostatních
lůžkových zdravotnických zařízeních. Tato změna se vztahuje na všechny zaměstnance
poskytovatelů lůžkové péče odměňovaných dosud mzdou, a to bez ohledu na práci, kterou
vykonávají. V současné době existuje bezdůvodný dualismus v odměňování zaměstnanců
poskytovatelů lůžkové péče, neboť příspěvkové organizace odměňují zaměstnance platem,
zatímco zaměstnavatelé působící v jiných hospodářsko - právních formách (akciové

společnosti, společnosti s ručením omezeným, obecně prospěšné společnosti apod.) poskytují
zaměstnancům mzdu, a to přesto, že výdaje na odměňování jsou ve všech případech kryty
z příjmů veřejného zdravotního pojištění, tj. z veřejného systému.
Tento dualismus vede k zásadně nerovnému odměňování zaměstnanců lůžkových
zdravotnických zařízení, které se v posledních letech stále více prohlubuje a ve svých
důsledcích vede ke snižování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Uvedené trendy jsou patrné
díky odlivu kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (zejména sester a lékařů) do jiných
oborů, resp. díky relativně častým odchodům zdravotnických pracovníků (včetně čerstvých
absolventů) do zahraničí.
Podle oficiálně dostupných údajů aktuálně zveřejňovaných Ústavem zdravotnických informací
a statistiky činí rozdíly v odměňování mezi poskytovateli odměňujícími zaměstnance platem
versus mzdou 18% v neprospěch mzdy; tj. v oblasti odměňování ve zdravotnictví byl v roce
2015 podíl mezd vůči platům na úrovni 82%.
Uplatnění systému odměňování platem u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče
zajistí transparentní vynakládání finančních prostředků z veřejného systému zdravotního
pojištění a rovné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče bez
ohledu na hospodářsko - právní formu poskytovatele zdravotních služeb.
Předkládaný pozměňovací návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, není v
rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky. Je věcí moci státu (moci zákonodárné),
jakou koncepci odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví stanoví. Předkládaný pozměňovací
návrh je rovněž v souladu s právem EU.

