
3. 5. 2016  Praha ČLK – zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 

 

 
1. Diskuse s Dr. Milanem Kubkem, prezidentem ČLK 

 Dr. Kubek se na jednání bez omluvy nedostavil, přestože měl o setkání s KSL zájem. 

 

2. Diskuse s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, poradcem ministra financí pro oblast 

zdravotnictví 

 Zástupci KSL opakovaně zdůraznili svou nespokojenost s jednostranným navyšováním finančních 

prostředků do lůžkových zařízení. Konkrétní čísla dokládají rozbory Analytické komise. Protesty 

Koalice nejsou v žádném případě namířeny proti lékařům v nemocnicích,  

ale proti nesystémové zdravotní politice státu.  

 Zástupci KSL diskutovali s Mgr. Vojtěchem o rozdílech mezi zdravotní péčí v lůžkových 

zařízeních  

a privátním sektoru. Pracovní podmínky soukromých lékařů a lékařů v nemocnicích není možné 

srovnávat. Lékaři v soukromých zdravotnických zařízeních ošetřují pacienty bez zázemí nemocnice  

a bez sociálních jistot, které pracovníkům lůžkových zařízení plynou ze zaměstnaneckého poměru.  

 Podle informace Mgr. Vojtěcha bude ministerstvo financí před rozdělováním finančních prostředků 

z plateb za státní pojištěnce v roce 2017 požadovat po ministerstvu zdravotnictví analýzu toku 

peněz  

ve zdravotnictví. 

 Diskuse k lékařské pohotovostní službě první se týkala zejména snahy některých krajských úřadů 

organizovat LSPP direktivně. Lékaři se pohotovostem nebrání, ale odmítají pracovat nad rámec 

svých fyzických možností, v nevyhovujících prostorách a bez potřebného zázemí. V ČR zcela 

chybí jednotná koncepce k zabezpečení péče o pacienty po ordinačních hodinách. Vzhledem 

k věkové struktuře  

a nerovnoměrnému rozložení lékařů v jednotlivých regionech je nezbytná redukce LSPP na 

rozumnou míru. Zdravotní péče v ČR se nadužívá, není nutné mít pohotovostní službu v každé 

obci. 

 

3. Pozměňovací návrh poslance Mariana Jurečky  

 KSL souhlasí se stanoviskem SPL ČR zpracovaným Mgr. Uhrem.  

 

4. Podpora SPLDD – sloučení klinického oboru dětské lékařství a oboru primární péče 

praktické lékařství pro děti a dorost do jednoho oboru pediatrie 

 Dr. Hülleová požádala KSL o oficiální podporu petice za zachování oboru. Text byl schválen již na 

dubnovém jednání KSL v loňském roce. Na hlavičkovém papíře s podpisy členů KSL bude zaslán  

Dr. Hülleové pro potřebu SPLDD ČR. 

 

5. Různé 

 Reakcí na zprávy v médiích, podle kterých má dojít k navýšení příjmů zdravotnických pracovníků 

ve státních a krajských lůžkových zařízeních, je prohlášení KSL (viz příloha), zaslané dne 4. 5. 

2016  

MZ ČR, prezidentu ČLK, ředitelům zdravotních pojišťoven, poslancům, senátorům a médiím. 

 Ministru zdravotnictví a náměstku pro zdravotní pojištění byl zaslán e-mail s připomenutím slibu 

finančního posouzení návrhu formulace KSL pro úhradovou vyhlášku na rok 2017, podle níž by 

bylo možné kompenzovat výpadek příjmů za zrušení regulačních poplatků bez limitu. 

 Podle informace Dr. Chrze MŽP připravuje nový zákon o odpadech, který mimo jiné ukládá 

indikujícím lékařům povinnost kontrolovat, jakým způsobem jejich pacienti nakládají 

s nebezpečným odpadem. 

 

 

 

 

 



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 4. 5. 2016 

 

 

Prohlášení Koalice soukromých lékařů (KSL) 
k navýšení příjmů zdravotnických pracovníků ve státních a krajských lůžkových 

zařízeních 
 

Koalice soukromých lékařů, která zastupuje zhruba polovinu lékařů v ČR, zaregistrovala 

mediální zprávy, podle kterých má dojít k navýšení příjmů zdravotnických pracovníků ve 

státních a krajských lůžkových zařízeních. Toto bereme na vědomí, ale zároveň důrazně 

žádáme, aby zcela stejné navýšení příjmů bylo realizováno i v ostatních, zejména soukromých 

zdravotnických zařízeních.  

 

Procento finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění jdoucí do 

lůžkových zařízení je v ČR již dnes výrazně vyšší, než je obvyklé v EU. Nepovažujeme za 

žádoucí, aby se tento nepoměr dále zvyšoval. 

 

Za Koalici soukromých lékařů: 

 

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

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR  

 

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

 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 

 

 

 

 


