ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 222 241; Fax.: + 420 224 142 273
E-mail: statorg@cmkos.cz, http://statorg.cmkos.
V Praze dne 26.9.2016
STANOVISKO k protiprávnímu jednání Správní rady VoZP ČR
Dnešního dne proběhlo jednání Správní rady VoZP ČR, které bez jakýchkoliv pochybností bylo
jednáním nezákonným, neboť veškerá jednání a hlasování se ryze opírala o hlasy dvou členů Správní
rady, kteří do této instituce byli jmenováni v rozporu se zákonem.
Odborový svaz v daném případě veden snahou o zabezpečení řádné zdravotní péče hrazené ze
zdravotního pojištění u všech více než 700 tisících pojištěnců VoZP ČR, se tímto důrazně ohrazuje
proti tomuto nezákonnému postupu, jehož výsledkem je znedůvěryhodnění veřejnoprávní instituce,
kterou VoZP ČR dozajista je, ale zejména vytvoření naprosté nejistoty pro všechny její pojištěnce!!
Z veřejně dostupných zdrojů a z jednání konkrétních členů Správní rady je zjevný účel, proč se tak
děje, kdy jasnou červenou nití se dostáváme k zájmu jedné skupiny a jednoho muže, který chce ke
svým akvizicím ve zdravotnickém byznysu zařadit i jednu ze zdravotních pojišťoven. Právě jeho lidé,
kteří jsou ve Správní radě hybateli všech nezákonných kroků směřujících k převzetí vlivu ve VoZP,
kdy nejaktivnějšími jsou náměstek ministra obrany za hnutí ANO pan Ing. Tomáš Kuchta a Ing. Lenka
Poliaková, která zájmy hnutí ANO zastupuje za ministerstvo financí.
My, jako zástupci odborového svazu a tisíců pojištěnců VoZP se důrazně ohrazujeme proti tomuto
nepatřičnému a namnoze nezákonnému postupu, který poškozuje nejenom VoZP, ale zejména námi
zastoupené pojištěnce.
Žádáme současně k tomuto určené nezávislé instituce, kterými jsou v současné době Městský soud
v Praze a dále i Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v dané věci urychleně podnikly všechny možné
zákonné kroky k odvrácení protiprávního stavu a zabezpečení řádného chodu VoZP.
Závěrem jednoznačně stojíme za předsedkyní Správní rady VoZP ČR paní Ing. Jitkou ŠEBKOVOU,
jejíž dnešní odvolání jednoznačně považujeme za nezákonné a rovněž tak nesouhlasíme s kroky
směřujícími proti generálnímu řediteli MUDr. Karlu ŠTEINOVI, pod jehož vedením VoZP se stala
plně profesionálním a pro její pojištěnce komplexnějším poskytovatelem veřejné služby v oblasti
zdravotního pojištění.
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