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Vviádření k dopisu Marka Mindla z 15.1'0.2014

Na zríkladě uvedeného dopisu' ktery je distribuován po stanovištichmezi zaměstnanct ana podkladě
mediální kampaně iniciované odboráři a někteými zaměstnanci se vyjádřím k uvedeným bodům
následujícím textem:

Pan Mindl se cítí ,,pod tlakem.., ale sám uvádí, že dokáže čelit represím a kritice. Jaký tlak by to měl
bý a kdo tlak působí bohuželneuvedl. Doposud se p. Mindl na mě nikdy osobně neobrátil ao žádných
problémech nemluvil. Nevím, kdy jsme se viděli osobně naposledy. Jsem rád, že jej zajímá budoucnost
a problémy. Jsem také potěšen, že se pod své vyjádření podepsal a nevyužívá anonymní způsob, jako
někteří.

Ad 1. odměny zaměstnanců
Jsem potěšen, že pŤiznává, že odměňování je nadstandardní. V dalším tvrzeni se však neshodneme,
protoŽe Praha se nijak ýznamné neodlišuje od ostatních ZZs. Já bych tozdíIy tazxal spíše jako
tozdíIy problémů a charakteru práce. Větší rizika, infekce, napadení, parazit| bezdomovci, kriminalita'
hustý provoz, vyšší zátěž. množství qýjezdů, nepravidelná strava, nepravidelný režím, nemožnost
odpočinku, přetíŽeni, přesčasy, nedostatek zaměstnanců... To vše přeci není problém porlze na ZZS
HMP, to je přeci součást naší práce. Existují ZZS,kde mají stejný objem ptáce, kde mají mnohem více
ujetých kilometru, kde tráví na ýjezdech (ve vozech) mnohem více času, kde mají mnohem více
přesčasů, kde mají i vyšší riziko infekce, protože jejich vedení přistoupilo na transporty infekěních
pacientu a vybavilo je vadnými biovaky pro transport pacientů s Vysoce virulenúrí nákazou (ebola)'
kde mají více případů napadení, atobez včasného dojezdu policie, protoŽe vodlehlých lokalitách a
obcích policie prostě není i její dojezd je dlouhý a městská nebo obecní policie ani neexistuje.
Bezdomovci nejsou pouze problém Prahy, ale všech větších měst i obcí. Praha není ani jediné místo,
kde žijí na ubytovnách nepřizpůsobiví a Pruha nemá ghetto, která jsou zrtétma v jiných městech a
obcích ČR, kam zácltranáÍi svým ředitelům odmítají vůbec jezďít. Kriminalita v Praze není nejhorší
v ČR. A doprava v Prazeje sice hustší, ale kolegové ze Středočeského kraje ji vytlžívají též a kolegové
v jiných krajích se Zase musí potýkat s jinými problémy dopravy (dlouhé trasy, horský terén, zimní
ka|amita, neprujezdné uzavírky, dopravní omezení atd.). Se zátěží bych mohl také polemizovat,
protoŽe horský terén, odlehlé rekreační zóny, chalupy v lesích nebo velké vodní plochy, dlouhé cesty
k pacientům a s pacienty na nosítkách stovky metru nebo i kilometr podél že|ezničníchtratí nebo lesní
cestou atd. jistě přináší v práci záchranářtl mnoho problémů, které v Praze nemáme. Mimo Prahu mají
také vysoké domy' panelové vícepatrové výškové budovy, roáledny v nedostupném terénu, takže se
dáÍíci, že práce záchranéřtt není lehká avyžaduje kvalitní přípravu i zdatnost. Uvádět, že vPruze na
tom jsme huře, je ale nespravedlivé a nepravdivé, už s ohledem na to' co sám píše, tj. že kolegové
mimo Prahu nemají takové platy.

Ad 2. BeneÍity
Autor dopisu se odlišuje od většiny zaměstnanců' kteří požadují mnohé jiné benefity a nikoliv porlze
stravenky. ZdebychpřipomenuI, že výěet všech benefitu, které na ZZ$HMP máme, je znám anelze je
znevaŽovat nebo opomíjet, ale měl by byt i respektován, a to i s ohiedeni na to, že ZZS nejsou jen
zaměstnanci ýjezdových skupin a ZoS, a že zarněstnavatel musí ke všem přistupovat stejně. Pan
Mindl píše, Že jediným benefitem jsou stravenky. S tím opět nelze souh|aslt, Za snížení FKSP na
polovinu nemůŽe zaměstnavatel nebo ředitel organizace, ale odbory, které neprosadily na vládě svůj
požadavek
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Ad 3. Pozitivní motivace
V tomto bodě se autor opět odlišuje od ostatních, kteří naopak za jedinou motivaci považuji peníze.
Pokud píše o zpětné vazbě na svou práci, tak musím uvést, Že ji má, ale nevyužívá. Stejně tak musím
připomenout, že motivací a zpětnou vazbou pro zácl.ranáře je jeho vlastní dobře odvedená ptáce a
skvělé výsledky, které jsou vidět, tj. zacluáněný spokojený pacient, čistá sanitka, uklizené stanoviště,
čistý oděv, správné vybavení atd. Dále to je pochvala od svého vedoucího, kterou jak sám píše, má
také. Autor má nejspíše na mysli, Že nebyl večer ve zptávách viděn, jak zactuaťloval ve službě pacienta
a nemohl to sám i okomentovat,kdyžpíše o policii a městské policii. Zde musím připomenoú, že ZZS
je sice také složkou IZS, ale je také a především zdravotnické zatízení, které nesmí zveřejňovat
informace o pacientechbezjejich souhlasu. Musím odmítnout představy některých záchranáŤi, kteří
neustále požadují takové praktiky a chtějí po zaměstnavateli, aby prezentoval případy, protože by
porušil zákon a mohl tím i dopouštět trestného činu. Není ani pravdou' Že se u nás ocenění neděje.
opak je pravdou,kďŽdý zaměstnanec byl voprávněných případech oceněn a odměněn. Také nutno
uvést, že u policie jsou oceňováni jen za prácl a případy nad rámec povinností policistů a strážníků,
tzn' že udělali něco mimořádného a navíc. Je to jako kdyby pan Mindl ve své službě např. chyil
pachatele trestného činu nebo zabtáni| pachatelům v přepadení pošty apod. Jistě by,byl zveřejněn a
vyzdvižen vč. slov uznéní. o takovém zás|užném činu pana Mindla ani jiného zaměstnance nevím'

Ad 4. Komunikace s vedením
Další |ež autora. ,,Pane Mindle, prosím, nelžete, když už chcete moralizovat a hrát si na
spravedlivého.,, Komunikace v organizact je ů taďstandardní oproti jiným organizacím a ZZS,které
přeci jen mají velmi specifické a limitované možnosti komunikace. Autor dopisu siím píše, Že
komunikace se svými nadŤízenými je dobrá. Řiaio MHD jistě také nekomunikuje s panem ředitelem
DP a možná se ani nikdy za deset let nepotkali a neviděli. Já oproti jiným ředitelům sloužím a
V pťovozu se setkáviím se zaměstnanci. Dále jsem aktivně organizoval setkávání se zaměstnanci, která
sami zaměstnanci odmítali a l<ritizova|i, že je to obtěžuje a zdrh,ýe apod. Na setkráních jsme vč.
ostatních vedoucích zaměstnanců všem sdělovali veškeré potřebné informace zprovoz]J, o organízaci a
výsledcích práce i hospodďení a budoucnosti nebo diskutovali o problémech, a|e ze strany
zaměstnanců nebyl opět zájem. Stejně tak to probíhalo na setkáních po menších skupinách, kdy vedení
otganizace objíŽdělo stanoviště a se zaměstnanci jednalo. Poslední taková setkání před měsícem byla
zcela odlišná od toho, co píše p. Mindl, tzn. že zájem byl minimáIní, otézky žádné, připomínky
k provozu minimální a spíše vyjádřili zaměstnanci spokojenost. Proč pan Mindl na setkáních
nediskutoval o problémech, které teď popisuje? Proč nikdy nepřišel a nebo alespoň nenapsal vedení o
tom, co nyní píše? Absurdně vyznívá jeho sdělení, že vše co řešil s vedoucím, bylo vyřešeno a
vyŤizeno, Ptám se proto: ,,Pane Mindle, prosím, v čem je teda problém, když jste vše řešil s vedoucím a
on to vyřešil?,,

Ad 5. Rotace zaměstnanců
K tomu bylo jiŽ vše a opakovaně sděleno a je uvedeno na webu organízace. Rotace nejsou. Jedná se o
rozpisy směn dle ZP ap|atých pracovních smluv a platného organizačního a pracovního řádu. Náwh
pana Mindla je zce|a nepřijatelný a byl by diskriminační a mohl by být vnímiín jako šikana. Rozpis
směn není žáďný trest. Za nedostatky a chyby jsou zaměstnanci zcelav souladu se ZP a vnitřními
předpisy postihováni. Jedná se o napomenutí' napomenutí se snížením osobního hodnocení,
napomenutí s odebriíním osobního hodnocení nebo aŽ ukončení pracovního poměru. VŽdy je
posuzován případ individuálně a podle závažnosti. Pokud pan Mindl ďojižďí do práce 100 km, tak by
bylo asi rozumné se zamyslet nad tím, jestli to není příčinou jeho problémů a uvedených pocitů.

Ad 6. Špičkové rybavení
Jsem rád, Že pan Mindl píše, že rybavení pro práci má špičkové. Uvítal bych, kdyby si to ale opravdu
uvědomil a považoval také za benefit a výhodu oproti kolegům z jiných ZZs, vždyť i to mu určitě
usnadňuje práci. Protože k botám, jsme se již mnohokrát vyjádřili ataké je na webu organizace' bych
jen doplnil , že výbér prováděli záchranáňi i odboráři a vedoucí zaměstnanci. Kdo jiný by to měl udělat?
Pan Mindl? Měl by si ale také uvědomit, že je zde zákon o veřejných zakázkách a že zartěstnavatel si
nemůže koupit jím uvedený druh obuvi, ale obuv, která byla nabídnuta do ýběrového Ťizení a kterou
komise na základě zžkonem daných kritérií vybrala. Nevím, proč bychom kupovali pro cca 350
zaměstnanců výjezdových skupin 1000 páru bot a proč by nám prodejce dáva| poloviční cenu. To je
opravdu dětinská představa o životě. K ooP nemá cenu se vyjadřovat, protože i p. Mindl snad ví, že



již ptobíhá nákup nových, které splňují uvedené požadavky. Je smutné, že část zaměstnanců kritizuje
stávajicí ooPP a jináčást nebo i ta samá skupinka zaměstnanců kritizuje niíkup nových ooPP.
K detailním drobným poškozením vozidel jen stručně. Proč s tím pan Mindl dávno nepřišel za
vedoucím Do a náměstkem STP nebo přímo za mnou? Protože se mnohé informace týkají výrobce
KoV Velim, vyžáďa|jsem si jejich vyjádření, které cituji:

7, o vypadóvóní šroubů ze spojů nevíme, V našem servisu kontrolujeme providelně všechny pevnostní

spoje na vošich vozech o žódné uvolnění, či dokonce vypadnutí šroubů jsme nezaznomenoli.

2. Těsnění se mění pouze u dveří, což je zpŮsobené přirozeným opotřebením po cca 4 _ 5 letech provozu,

eventuólně dříve, v případě mechonického poškození.
3, IJzóvěry zósuvek se mění v počtu 1.5-20 ks za rok, celkem jich móte na provozovaných vozidlech kolem

7 000 kusŮ.
4' tJ klimotizace se v rómci zóruky bezplotně vyměnily 4 ks kompresorů za nové (výrobnívada).

5, Boční šoupací dveře při spróvném používóní fungují a vykazují nulové zóvady. Je zajímové, že u sériově

vyróběných vozŮ je četnost zóvod procentuólně vyšší.
6. Elektroinstalace je složitější. Musí splňovat požodované předpisy a spolupracova,t na komunikaci

nóstavby a vozidlo. Zóvady na samotné elektroinstalaci nejsou žódné, dosud se neopravovala.
7, Topení mó samozřejmě regulaci, ale ta je z důvodu problémŮ s obsluhou nastoveno na 24"C a pracují

s ní pouze zoškolení procovníci (garóžmistři).
8, Rozložení hmotnostije ovlivněno posunem lŮžka o počtem přepravovoných osob o mŮže se měnit až o

5% na koždou stranu.
g' Umístění ovlódocích prvků je spróvné a většině vyhovuje, lnteriér repotriačních sanit je originól

německé produkce Dethleffs a od uživotelů karavanů je noopok velmi chvólen, obzvlóště od pitjčoven

koravonů, pro svoji velkou spolehlivost a odolnost' Samozřejmě při jízdě na špatných cestóch se mŮže
ozývat občasné bouchóní, které je ve většině případŮ zpŮsobeno vnitřním obsohem skříněk. Doporučuji
spróvně rozložit a zojistit obsah skříněk.

Vzhledem k nepříjemnému obvinění nošífirmy Vaším zaměstnancem budeme velmi ródi, když navštíví
naší firmu o osobně se mu budeme snažit vysvětlit jeho případné pochybnosti. l když v současné době
někteří lidé používojí noše výrobky potrně joko útočný materiól no Voši osobu, trváme na tom, že naše
nóstovby spolu s podvozky Mercedes Benz tvoří generačně vyspělý celek, ale vzhledem k výbavě jsou

toké nejlevnějšími ambulancemi, K tomuto tvrzeníjsme dospěli podrobným rozborem vozů používaných

v ostatních krajích' Při srovnatelné výbavě jsme s podvozkem Ford Tranzit do 3,5t měli v několika
krojích nejnižší cenu,

Schodolezy jsou také vysvětleny na webu, protoŽe mnohé uvedené problémy nebo témata ve vyjádření
pana Mindla se shoduje s textem zveřejněným v médiích.
Ke snášení pacientů musím uvést, že to je přeci práce záchranáře. Pan Mindl si možná tento fakt
neuvědomuje. Je to stejně směšné, jako kdyby si stěžoval stěhoviík' Že musí nosit skříně... Pokud vím,
tak si posádky zcelaběžně na těžké pacienty přivolávají kolegy sloŽek IZs, tj. hasiče nebo městskou
policii a nebo využívají přítomné policisty. Nevím o žádném odškodnění zaměstnance za poškození
zdraví vlivem transportu pacientů. ',Pane Mindle, movu Vás prosím, ne|žete!,, V případě odškodnění,
které zaznamenáváme, se jedná o následky dopravních nehod před více neŽ 16lety nebo napadení.
Finanční prostředky nejsou zpeněz orgarizace, ale hradí je pojišťovna, kterou si ze zákona musí
organizace platit. Takže představa pana Mind|a je zce|a mimo realitu.

Ad 7. Hospodárnost
GaráŽmistři maji mnoho jiných úkolů a žárovky rozs,ážejijen proto, že se žánovky ,,úráce\y" cá říkám
kradly). Pro pana Mindla a další kritiky připomínám, že gaÉĚmistři např. ve sých vozech vozi
náhradnÍ kola a néňadí, které by Roomster nejspíše svou vahou roz|ožíIo. Stejně tak by Roomster asi
dopadl, kdyby měl sanitku s vahou do 4,5 tuny měl odtáhnout apod. K problematice vozidel se pan
Mindl mohl zeptat svých vedoucích nebo přímo vedoucího Do a náměstka STP, kde by získal
odpovědi na otétzky a pravdivé informace a nemusel ve svém vyjádření |hát,a zesměšnit se. Servis
vozidelje dle veřejné zakévky dostupný v Praze. Ví pan Mindl, jak je zajištěn servis např. na Moravě u
vozidel vyrobených ve Středočeském kraji a Že sanitky kolegů musí přes celou ČR jezdit na servis?



označování váŽnosti zdravotního stavu pacientu není nic neobvyklého, špatného či dokonce
zbytečného. Naopak s ohledem na přístup personálu nemocnic k pacientům ZZS a dloufuým čekacím
časům na přijetí a péči. Dále to má smysl v přípravě na samostatnost záchranářů i pro mimořádné
události.

Ad závěr:
organizace se řídí shora a nikoliv odspodu. Anarchie je zejména u složek IZS nepřijate|ná. Yždy
platilo: ,,Koho chlebajíš, toho píseň zpívej.,,
Právě sdělení, jako píše p. Mindl, kde uvádí nepravdy nebo píše z nezralosti a nebo problémy dosud
nikdy neřešil standardním způsobem a cestou, jsou zdrojem neklidu a narušují stabilitu organízace, o
které v závěru plameně píše. Vederlí organtzace a vedoucí zaměstnanci na všech úrovních se všemi
zaměstnanci komunikují a řeší provozní problémy. Zaměstnavatel naslouchá zaměstnancům a zná
jejich nénory.


