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Na základě provedených personálních změn prezídiem České asociace sester, byla pověřena 
jednáním na dohodovacím řízení Miloslava Machovcová, jako zástupce prezídia. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dohodovací řízení se konalo v době nepřítomnosti pověřeného 
zástupce prezídia ČAS, byly na jednání vyslány delegátky – Ing. Irena Kouřilová a Mgr. Petra 
Vytasil-Krajíčková s platnou plnou mocí k zastupování. 
 
Pověřený zástupce připravil podklady pro jednání, které delegovaní zástupci předložili 
k jednání dohodovací komise. Zároveň tyto podklady byly předány před jednáním také 
zástupcům segmentu domácí péče na jejich žádost. Zástupce ČAS však návrh pro jednání od 
dalších členů segmentu však neobdrželi. 
Vzhledem k tomu, že obě delegátky byly tomuto jednání přítomny poprvé bez jakýchkoliv 
podkladů od svých předchůdkyň, staly se spíše pozorovateli. Bylo to však velmi smutné 
pozorování. 
 
Jednání okamžitě po zahájení bylo zástupci pojišťoven označeno za předem odsouzené 
k nedohodě. Bylo to způsobeno tím, že zástupci segmentu opakovaně předkládají 
nepřijatelné požadavky. Což e samozřejmě ukázalo na výsledku hlasování. Všichni zástupci 
pojišťoven byly proti, zástupci ČAS se zdrželi hlasování. 
Zároveň zástupkyně segmentu domácí péče argumentovaly nedostatkem sester, na což jim 
zástupce pojišťovny VZP oponoval, že má před sebou konkrétní čísla o vykázaných výkonech 
v domácí péči. Velmi zarážející pak bylo to, že na jeho argument o navýšení počtu výkonů při 
klesajícím počtu sester v domácí péči, se zástupkyně segmentu do toho úplně zamotaly. 
Výsledkem bylo podezření o nekalém vykazování výkonů některých agentur. 
 
Musíme se tedy výrazně ohradit proti nařčení některých členek segmentu domácí péče a 
sekce domácí péče, o neschopnosti zástupců ČAS, či dokonce, že díky jim nebylo jednání 
úspěšné. Neschopnost dialogu a konsensu se ukazuje na zástupcích segmentu domácí péče 
při jednáních k dohodovacímu řízení. Což nám samozřejmě potvrdili především zástupci 
pojišťoven. 
Bylo by více, než užitečné předkládat takové podklady nad kterými lze vést diskuzi. 
Samozřejmě tím není myšleno, že segment domácí péče by měl ustupovat podmínkám 
pojišťoven, ale arogance a agrese nikdy nic nedojednala. 
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