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1.  Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět jsme zde s aktuálními informacemi předávanými pomocí Zpravodaje. 
Dnes se dozvíte informace o výsledcích kolektivního vyjednávání, informace o navyšování platů ve FN, informace 
o plánované akci pro členy ZO OS FN PLZEŇ a jejich děti a informace o plánovaných akcích pro bývalé 
zaměstnance FN.

2.  Informace o výsledcích Kolektivního vyjednávání a navýšení platů ve FN

Návrhy naší ZO - navýšení částky na dentální hygienu 2x ročně ze 700,- na 800,-, příspěvek na pracovní obuv 700,- 
Kč, zavedení příspěvku na cestu do zaměstnání, aktivace služby Alza pro firmy nebo aktivace multisport karty, byly 
protistranou zamítnuty. Shoda panovala a odsouhlaseno tudíž bylo navýšení příspěvku na stravování zaměstnanců 
(zaměstnanec bude platit 40,- Kč). Krom tohoto bodu zůstává beze změn příspěvek na sportovní činnost do výše 
3.000,- Kč, příspěvek na vitamíny ve výši 1.700,- Kč, příspěvek na dentální hygienu do výše 700,- Kč (2 krát 
ročně), příspěvek na hromadnou rekreaci pořádanou zaměstnavatelem do výše 8.000,- Kč (příspěvek lze čerpat             
1x za 2 roky), příspěvek na dětskou rekreaci („pobytový“ tábor a rekondiční a rehabilitační pobyt dětí) ve výši 400,- 
Kč/den, příspěvek na „příměstský“ vzdělávací tábor pro děti (např. umělecký, jazykový, sportovní, zájmový apod.) 
ve výši 400,- Kč/den, příspěvek na individuální rekreaci (v závislosti na čerpání příspěvku na penzijní připojištění, 
doplňkové penzijní spoření, účet dlouhodobých investic či na pojistné na soukromé životní pojištění) do výše 
10.000,- Kč (4.000,- Kč) - na individuální rekreaci může čerpat i rodinný příslušník, Dále se jedná o sociální 
zápůjčku do výše 100.000,- Kč, sociální výpomoc do výše 50.000,- Kč, finanční dar za mimořádnou aktivitu                    
ve prospěch zaměstnavatele do výše 60.000,- Kč, finanční dar při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let 
ve výši 400,- Kč/rok, finanční dar při životním výročí 50 let věku ve výši 15.000,- Kč, finanční dar při životním 
výročí 55 let věku ve výši 15.000,- Kč, finanční dar při životním výročí 60 let věku ve výši 15.000,- Kč a finanční 
dar při prvém odchodu do starobního, předčasného nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. Stupně (za 11-20 let 
pracovního poměru ve FN Plzeň ve výši 2.000,- Kč, za 21-30 let pracovního poměru ve FN Plzeň ve výši 4.000,- Kč, 
za 31-40 let pracovního poměru ve FN Plzeň ve výši 5.500,- Kč a za 41 a více let pracovního poměru ve FN Plzeň 
ve výši 6.000,- Kč).



Navýšení platů - doporučení MZ ČR bylo navýšení platů o 4 - 6%. Na schůzce představitelů naší ZO a ředitele 
MUDr. Václava Šimánka uskutečněné 23.2.2023, bylo toto navyšování hlavním tématem. Výstup z jednání  – 4%              
ze základu dostanou všichni zaměstnanci bez rozdílu do osobního ohodnocení. Navýšení ve FN Plzeň bude 
podchyceno dodatkem ke Kolektivní smlouvě. V případě dobrého hospodaření FN přislíbil pan ředitel v průběhu 
roku 2023 vyplacení odměn, a to v měsících 6/9/12, ev i balíček na konci roku tak, jako tomu bylo v roce 2022.

3.  Informace o plánované akci pro členy ZO OS FN PLZEŇ a jejich děti

Na 9.9. 2023 jsme naplánovali akci pro členy ZO OS FN PLZEŇ a jejich děti. Jedná se o jednodenní výlet do ZOO 
Dvůr Králové nad Labem. Emailem byl mezi členy ZO OS FN PLZEŇ rozeslán průzkum zájmu. Zájem již 
projevilo cca 70 účastníků. Je tedy zcela zaplněn jeden celý autobus. Pokud bude dostatečný zájem, budou 
vypraveny dva autobusy. V tomto smyslu byli informováni ti, kteří jsou nad limitem prvního autobusu. Momentálně 
bychom měli k dispozici dva autobusy o kapacitě 50 osob, Druhý autobus bude vypraven pouze v případě jeho 
úplného naplnění. Pokud by se nepřihlásilo dostatečné množství osob k zaplnění druhého autobusu z řad členů ZO 
OS FN PLZEŇ byla by možnost přihlášení i nečlenů naší organizace, s podmínkou plné úhrady ceny. Pokud tedy 
víte o někom z nečlenů, kdo by měl o výlet zájem, může být zaznamenán a v případě volné kapacity bude osloven.

4.  Informace o plánovaných akcích pro bývalé zaměstnance FN

Na červen letošního roku plánuje naše ZO OS FN PLZEŇ akci - výlet pro bývalé zaměstnance FN. Pokud vše 
dopadne tak, jak plánujeme, jednalo by se o výlet do zámeckého areálu Chyše a návštěvu kostela sv. Jiří v Lukové, 
tzv. kostela duchů. Dále doufáme v  říjnové uskutečnění setkání bývalých zaměstnanců, které je každoročně 
bývalými zaměstnanci vítáno a hojně navštěvováno. 



5.  Webové stránky

Upozorňujeme na plně funkční a pravidelně aktualizované webové stránky, kde najdete veškeré potřebné informace, 
dokumenty, články i fotografie z uskutečněných akcí. Webové stránky - www.odboryfn1.cz
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Těšíme se na další spolupráci s Vámi.                                                          Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová                                                                                                  


