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V Praze dne 25. 8. 2015 

 
 

 
 
Vážený pane náměstku,  
 
obracím se na Vás jménem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která je členem 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, tj. organizace se statutem 
sociálního partnera, který je podle upravených legislativních pravidel vlády 
neopomenutelným připomínkovým místem s možností uplatnit rozpor. Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR je jedinou organizací zaměstnavatelů, která sdružuje většinu 
zaměstnavatelských svazů v segmentu zdravotnictví České republiky.  
 
Úvodem mi dovolte ohradit se proti termínům připomínkování legislativních norem 
Ministerstva zdravotnictví ČR, u kterých (a nutno dodat pouze v tomto resortu) je často 
využíváno zkrácené připomínkové řízení, ačkoli k tomu nebývají závažné důvody, tedy i 
v rozporu s legislativními pravidly vlády ČR. Několikrát jsme na tuto skutečnost společně 
s odborovými svazy upozorňovali a očekáváme, že během Vašeho působení ve funkcí 
náměstka pro legislativu k tomuto již nebude docházet.  
 
Dále se na Vás dovoluji obrátit se stížností ve věci projednávání novely zákona č. 95/2004 
Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR předala i prostřednictvím Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Ministerstvu zdravotnictví ČR ve 
stanoveném termínu připomínky v rámci vnějšího připomínkového řízení. V sobotu, dne 8. 9. 
2015 v 16:51 jsme byli kontaktováni Mgr. Podhrázským z Ministerstva zdravotnictví ČR 
ohledně vypořádání připomínek k předmětnému zákonu, který naléhal, aby se vypořádací 
porada uskutečnila v následujícím týdnu, tj. od 10. do 14. 8.2015. Na návrh, aby zaslal 
vypořádací tabulku emailem, odvětil, že je to zbytečně zdlouhavé a že se chce sejít na 
osobním jednání. Termín nebyl blíže upřesněn. 
 
V úterý, 11. 8. v 10:46, jsme byli opět telefonicky kontaktováni panem ředitelem 
Podhrázským s dotazem na termín jednání. Jelikož nebylo v našich možnostech nominovat 
našeho zástupce na jednání v průběhu pracovního týdne, dohodli jsme se, že se opět 
spojíme telefonicky a termín jednání budeme směrovat na pátek 21. 8.  
 
Ve středu 12. 8. v 15:51 jsme telefonicky kontaktovali Mgr. Podhrázského, který však hovor 
skončil záhy, neboť měl v tu dobu jednání a řekl, že "zavolá potom". Od té doby se neozval. 
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Ve čtvrtek 13. 8. v 19:53 jsme obdrželi email s pozvánkou na vypořádací poradu od Mgr. 
Patkové, s termínem vypořádání v úterý 18. 8. v 10:00. Mgr. Podhrázský byl v kopii tohoto 
emailu. Na zajištění naší účasti na jednání jsme tedy měli dva pracovní dny (pátek a 
pondělí). V pátek, 14. 8. ve 13:45, jsme obdrželi další email od Mgr. Patkové tohoto znění: 
"...velmi se Vám tímto omlouváme, ale z důvodu jiného jednání, které nelze přesunout na 
jinou dobu se mění čas  vypořádání připomínek…Jednání proběhne v úterý 18. srpna od 
8.30 hodin." Tj. naším členským organizacím byl dán de facto jeden pracovní den na 
zajištění účasti na vypořádání připomínek.  
 
Vážený pane náměstku, tento postup Ministerstva zdravotnictví ČR je (a to zejména 
v porovnání s jinými resorty) značně nestandartní a vyvolává dojem, že Ministerstvo 
zdravotnictví ČR podniká kroky ke znemožnění účasti autorů připomínek na vypořádací 
poradě.  
 
Byli bychom rádi, aby legislativní proces probíhal v souladu s legislativními pravidly vlády ČR 
a na partnerské úrovni. Z tohoto důvodu bychom rádi vždy s předstihem obdrželi vypořádací 
tabulku a termín vypořádací porady znali alespoň 5 pracovních dnů předem. 
 
Domnívám se, vážený pane náměstku, že je v našem společném zájmu, aby byla 
dodržována pravidla důstojného sociálního dialogu, a nebyl tak dán prostor k domněnkám, 
že Ministerstvo zdravotnictví ČR nestojí o připomínky sociálních partnerů.  
 
V úctě  
 
 
 
 
 
Vážený pan  
JUDr. Radek Policar 
náměstek pro legislativu a právo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR 
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR  
Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR 
Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
 


