
26. 7. 2016  Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 

 
1. Informace k volebnímu řádu ČLK a legitimitě jejích volených orgánů 

 Podle informace Mgr. Slavíka, právního poradce ČSK, byl prezident ČLK Dr. Kubek zvolen do 

funkce na základě řádných voleb v souladu s platnou legislativou. Případnou námitku proti 

legitimitě jeho zvolení by bylo nutné podle Občanského zákoníku vznést nejpozději do dvou 

měsíců od jeho zvolení. 

 

2. Návrh Národní strategie elektronického zdravotnictví 

 Zástupci Koalice se shodli na nutnosti návrh Národní strategie elektronického zdravotnictví, 

zpracovaný MZ ČR, redukovat a přepracovat tak, aby odpovídal reálné situaci ve zdravotnictví. 

Vzhledem k tomu, že návrh nebyl dostatečně prodiskutován s odbornou veřejností, navrhuje KSL 

odmítnout jej jako celek. Dr. Jojko připraví návrh textu společného stanoviska Koalice a zašle jej 

k připomínkování (pozn.: stanovisko bylo dne 8. 8. 2016 odesláno ministrovi zdravotnictví, 

kompetentním pracovníkům MZ ČR a médiím, viz příloha). 

 

3. Reakce KSL na svolání mimořádného sjezdu ČLK 

 ČLK svolala mimořádný sjezd, který se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 v hotelu Clarion 

v Praze. Česká stomatologická komora zvažuje kroky, reagující na současné aktivity ČLK a nabízí 

Koalici společný postup. Zástupci KSL se dohodli na obsahu stanoviska Koalice ke kampani ČLK 

„Zdravotnictví volá o pomoc“. Návrh připraví  

Dr. Jojko (pozn.: stanovisko bylo dne 8. 8. 2016 odesláno médiím, viz příloha).  

Ke svolání mimořádného sjezdu se zatím KSL nebude vyjadřovat. 

 Dr. Chrz informoval o korespondenci mezi ním a Dr. Kubkem, ve které jej prezident ČLK žádá o 

přehodnocení podpory aktivit KSL, nepřátelských vůči ČLK. Dr. Chrz Dr. Kubkovi odpověděl, že 

nevidí důvod, proč by měl aktivity ČSK v rámci Koalice přehodnocovat. Není přesvědčen o tom, 

že prezident ČLK má zájem na konstruktivní spolupráci obou komor. 

 

4. Různé 

 Dr. Chrz informoval zástupce KSL o setkání s ministrem financí Ing. Babišem, kterého se ve 

čtvrtek 14. 7. 2016 zúčastnil společně s prezidentem České lékárnické komory  

Dr. Chudobou. 

 Dr. Jojko navrhl požádat ministra zdravotnictví o další schůzku se zástupci KSL k projednání 

aktuální situace ve zdravotnictví a úhrad zdravotní péče v roce 2017. Žádost  

o setkání zašle jménem Koalice Mgr. Sladkovská (pozn.: žádost byla odeslána 27. 7. 201. Podle 

zpětného e-mailu má ministr zdravotnictví do 19. 8. dovolenou)  

  Dr. Jojko předložil KSL grafy odměňování pracovníků, vytvořených z dat ÚZIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koalice soukromých lékařů 
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,  

e-mail: sladkovska@dent.cz 

 

 

 

V Praze dne 8. 8. 2016 

 

 

 

Stanovisko Koalice soukromých lékařů 
k návrhu Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020 

 

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém jednání 26. 7. 2016 zabývala návrhem Národní strategie 

elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020, která byla rozeslána MZ k připomínkám 

v posledních týdnech. 

 

KSL se v první řadě podivuje nad tím, že takto rozsáhlý a komplikovaný materiál byl vytvořen bez 

kvalitní komunikace s lékařskou veřejností a jí zastupujícími organizacemi.  

 

KSL je toho názoru, že naplnění obsahu navrhovaného materiálu by snížilo kvalitu českého 

zdravotnictví, bylo by nebezpečné pro lékaře i pacienty, nepřineslo by žádný prospěch a neuspořilo by 

žádné finanční prostředky. Naopak by vedlo k nežádoucímu přesměrování velkých částek peněz od 

samotné péče o pacienty jinam, nejvíce do IT technologií. 

 

KSL doporučuje materiál jako celek odmítnout, resp. zásadně přepracovat. 

 

Deklarujeme, že tento náš nesouhlas se týká čistě a jen navrženého textu. Na kvalitní  

a potřebné elektronizaci českého zdravotnictví budeme rádi spolupracovat. 

 

 

Za Koalici soukromých lékařů  

 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice, 

 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,  

 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR   

 



 

Koalice soukromých lékařů 
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,  

e-mail: sladkovska@dent.cz 

 

 

 

V Praze dne 8. 8. 2016 

 

 

 

Stanovisko Koalice soukromých lékařů 
ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“ 

 

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém jednání 26. 7. 2016 zabývala i kampaní ČLK 

„Zdravotnictví volá o pomoc“ včetně petice, která je její součástí. 

 

KSL je nadále toho názoru, že české zdravotnictví je podfinancované a také souhlasí s tím, že na 

základě odchodu mladých lékařů do zahraničí a neustálého zvyšování průměrného věku lékařské 

populace v ČR může hrozit vznik jejich nedostatku v některých oborech či oblastech. 

Proto se tímto problémem kontinuálně zabýváme včetně jednání s politickou reprezentací našeho státu. 

 

Způsob vedení kampaně, který zvolila  ČLK, včetně prezentace na speciálním webu a petice, paušální 

označování všech zdravotníků a všech zdravotnických zařízení za špatné a nebezpečné pro pacienty, 

časování kampaně tak, aby gradovala těsně před krajskými volbami, považujeme nadále za nevhodný.  

 

Sama kampaň s těmito svými částmi a svým politicko – odborářským stylem povede jistě jen 

k vyvolání negativních nálad u většiny populace ČR vůči zdravotníkům. Soukromé lékaře ohrožuje.  

Prospěšná (finančně) bude jen pro agenturu, s níž vedení ČLK v tomto spolupracuje. 

 

 

Za Koalici soukromých lékařů  

 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice, 

 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,  

 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR   

 

 

 


