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1.Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět jsme zde s aktuálními informacemi předávanými pomocí Zpravodaje. 

Dnes se dozvíte informace ze schůzí výboru ZO OS FN PLZEŇ. Seznámíme Vás s návrhy pro kolektivní 

vyjednávání. Dozvíte se jména a kontakty na úsekové důvěrníky na jednotlivých pracovištích. Připomeneme změny 

v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022 a najdete zde odkaz na webové stánky ZO OS FN PLZEŇ. 

 

2. Informace ze schůze výboru ZO OS FN PLZEŇ  

Dne 10.11.2021 se konala schůze výboru, které se zúčastnil, jako host, regionální manažera Odborového svazu 

zdravotnictví a sociální péče České republiky pan Bc. Václav Matoušek. Ten informoval přítomné o zasedání 

Krajské rady s paní hejtmankou, sdělil informace o aktuální situaci v nemocnicích v kraji, o přípravě a realizaci 

kolektivního vyjednávání v těchto zdravotnických zařízeních. Zmínil, že dochází ke změně Zdravotnického 

holdingu Plzeňského kraje (Stod, Rokycany, Domažlice). Dále informoval o tíživé situaci v lázních Jáchymov,                            

kde došlo k radikálnímu odchodu zaměstnanců a následnému uzavírání léčebných domů z důvodu velmi nízkého 

finančního ohodnocení zaměstnanců. Jedná se o velmi svízelnou situaci s ohledem na státní podporu lázeňství.                 

Pan Bc. Matoušek poukázal též na diskuze o možnosti vzniku JEDNOTNÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY                           

pro všechna zdravotnická zařízení. Nadále výbor ZO OS FN PLZEŇ probral s panem Bc. Václavem Matouškem 

kritéria pro schvalování čerpání příspěvků z FKSP.  

Paní Bc. Jana Závadová předala informace z Rekreační komise, kde byl zvolen nový předseda pan Matěj Novák. 

Seznámila přítomné s požadavkem pana ředitele MUDr. Václava Šimánka na konání zájezdů jen v tuzemsku. 

Paní Bc. Sýkorová přednesla přítomným výsledek bezpečnostního auditu, který proběhl 10. 11. 2021 v prostorách 

kanceláře ZO OS FN PLZEŇ na Lochotíně za přítomnosti paní Dagmar Švíkové a bezpečnostního manažera                        

Bc. Procházky. 

Paní předsedkyně Suchá předala informace spojené s činností ZO OS FN PLZEŇ a schválila žádosti dle Zásad 



čerpání z rozpočtu ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2021. Dále předala panu Bc. Matouškovi vyplněné tiskopisy 

s osobními údaji k zadání k Rejstříkovému Soudu. Poté proběhla diskuze, projednány podněty, připomínky                          

a návrhy členů výboru ZO OS FN PLZEŇ.   

                                                                                                                           

3. Návrhy pro kolektivní vyjednávání 

Do prvního kola Kolektivního vyjednávání byly odeslány tyto návrhy:  

A) příspěvek na dentální hygienu rozšířit na 2x ročně  

B) zavést příspěvek na dopravu – realizace přes Plzeňkou kartu 

C) příspěvek na brýle, kontaktní čočky nebo vyšetření glaukomu 

D) zavedení "Sick days" 

E) zavedení MultiSport karty 

F) zjištění možnosti spolupráce například s firmou "Dáme Jídlo" ohledně možných smluvních benefitů pro 

zaměstnance 

G) zjednodušení vyplácení příspěvku na dovolenou 

H) v příspěvku na letní tábory udat rozšíření na příměstské tábory a snížit minimální věk (využívají i matky pro děti 

mladší 7 let – příměstské tábory mohou navštěvovat i děti od 3 let) 



CH) zaměstnancům, kteří čerpají příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření či soukromé 

životní pojištění umožnit vyčerpat celou částku, která by byla shodná s částkou na rekreaci, na zmíněné spoření                 

či pojištění, a to i do budoucna (argument - zaměstnanci, kteří nevybírají příspěvek na rekreaci si právě z tohoto 

důvodu zřizovali penzijní a  tudíž mnozí nevybírají zbytkovou část na rekreaci a jsou tak o tento zbytek ochuzeni) 

I) změnit   znění   v   Zásadách   pro   čerpání  Fondu  kulturních a  sociálních  potřeb ve  Fakultní nemocnici  Plzeň,                           

a to v článku :                                                                                                                                                                                         

V. Zásady pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (§ 12)                                        

PODMÍNKY:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Příspěvek pro daný rok může být poskytnut zaměstnanci, který:                                                                                             

a) předloží žádost o příspěvek  zaměstnavatele  na  penzijní  připojištění  a  doplňkové  penzijní  spoření  příslušné referentce  

oddělení  personální  práce a  mezd.  Přispívat začne  zaměstnavatel do dvou  měsíců od  podání  žádosti. Zaměstnanec  musí  

splňovat podmínky pro přiznání příspěvku z FKSP.                                                                                                                                         

b) předloží  příslušné  referentce  oddělení personální práce  a  mezd  nejpozději  1  měsíc  před začátkem měsíce, od kterého                 

o příspěvek požádal,  originál  smlouvy  o  penzijním  připojištění nebo doplňkovém  penzijním  spoření (včetně případných 

dodatků).                                                                                                                                                                                                      

VI. Zásady pro poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění (§ 12)                                                                                       

PODMÍNKY:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Příspěvek pro daný rok může být poskytnut zaměstnanci, který:                                                                                             

a) předloží  žádost o příspěvek  zaměstnavatele na  soukromé životní pojištění příslušné referentce oddělení personální práce  

a   mezd.   Přispívat  začne   zaměstnavatel  do  dvou  měsíců  od  podání  žádosti.   Zaměstnanec  musí   splňovat  podmínky                             

pro přiznání příspěvku z FKSP.                                                                                                                                                                                    

b) předloží  příslušné referentce  oddělení  personální práce  a  mezd  nejpozději  1  měsíc  před začátkem měsíce, od kterého                         

o příspěvek  požádal,  originál  smlouvy  o  penzijním  připojištění nebo  doplňkovém  penzijním spoření (včetně případných 

dodatků). 



4. Úsekoví důvěrníci    

ÚSEKOVÍ DŮVĚRNÍCI – BORY 

    ODDĚLENÍ             JMÉNO KONTAKT 

   

Doprava NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

Epidemiologie NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

Genetika Horová Jitka 2868 

Geriatrie Bohmová Jana 1314 

Chirurgické oddělení Bc. Nitkulincová Monika 1370 

Infekční klinika NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

2. Interní klinika Žáčková Marcela 2415 

Kovoúdržba NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

Kožní oddělení Nový Frantiček 2489 

Lékárna Bory Pekárek Václav Dis. 2665 

NOR (registr) Herinková Jitka 2119 

ONM – OID (laboratoř) Mgr. Zehleová Jana 2940 

ORL Mgr. Martínková Helena 2164 

Provoz NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

RDG Martínková Marie 2200 

ŠPAÚ NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

Transfuzní oddělení Bc. Závadová Jana 2850 

ÚKBH Foltýnová Ivana 2273 

Urologie Soprová Bohumila Info na 2641 



ÚSEKOVÍ DŮVĚRNÍCI – LOCHOTÍN 

     ODDĚLENÍ             JMÉNO          KONTAKT 

   

ARK NEMÁ ÚSEKOVÉHO DŮVĚRNÍKA  

COS Kolaříková Michaela Dis. 4504 

CS Bc. Loužecká Drahomíra 4118 

Dětská klinika Mgr. Grejcarová Jaroslava 4339 

GPK Lerchová Jitka 5231 

HOO   

Chirurgická klinika Trykarová Naděžda 4534 

1.Interní klinika   

Kardiologická klinika Johnová Jovana 3342 

KPL Matoušková Marcela 4878 

KZM Zitová Zdeňka 4735 

Lékárna Lochotín Lorenzová Štěpánka 3090 

Mikrobiologie Štěrbová Leona 3251 

NCH Alexy Jan 4470 

Neonatologie Bc. Moravcová Kateřina 5287 

Neurologická klinika Manová Lenka 3413 

Oční klinika Bc. Čvančarová Radka 4841 

Odd. tepelných sítí Láska Boleslav 2741 

ORAK Bohmová Olga 5525 

Ortopedická klinika Bc. Boková Ludmila 3313 

Psychiatrická klinika Fenclová Bohumila 3225 



Rehabilitační oddělení Havlová Ivana 3510 

Stomatologická klinika Janouškovcová Jitka 4764 

ÚIA   

ÚKBH Schejbalová Milena 3271 

     

Tímto si dovolujeme požádat členy ZO OS FN PLZEŇ o spolupráci při obsazení pozic úsekových důvěrníků                         

na neobsazených pracovištích. Pokud by byl někdo ochoten tuto činnost vykonávat, budeme velice rádi. Jedná se                  

o mezičlánek mezi členskou základnou a vedením ZO OS FN PLZEŇ. Úsekový důvěrník navštěvuje schůzky                    

se členy výboru a předává informace členům svého úseku, podepisuje žádosti členů před odesláním ke schválení                 

a v případě odsouhlasení vyplácí 1x ročně členům tyto příspěvky. 

 
5. Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022 

Upozorňujeme na změnu v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022, a to:    

 příspěvek na dopravu či parkování ve výši 500,- Kč (bude vyplaceno úsekovým důvěrníkem na podzim 2022) 

 navýšení příspěvku na sportovní a kulturní činnost z 800,- Kč na 1200,- Kč (možno rozdělit mezi obě aktivity 

i čerpat postupně) 

 

 

6.   Webové stránky a facebookové stránky 

Informace týkající se naší ZO OS FN PLZEŇ a seznam úsekových důvěrníků, včetně kontaktů, najdete také                          

na webových stránkách: https://www.odboryfn1.cz  

Pracujeme na vytvoření facebookových stránek ZO OS FN PLZEŇ 



 

Všem členům ZO OS FN PLZEŇ    

 přejeme pokud možno   

co nejklidnější prožití 

svátků vánočních  

a hlavně pevné zdraví  

do nového roku 2022                                        
 

Výbor ZO OS FN PLZEŇ 

 

Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová 

 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi. 


