Závěry IV. sněmu LOK (29. 2. 1996)
Sněmu se zúčastnilo 135 delegátů z místních klubů.
Zpráva pro ČTK a ČTA:
1. Sněm vzal na vědomí zprávu předsednictva o činnosti od minulého sněmu a zhodnotil, že dosud
nebyl splněn ani jeden z požadavků LOK. Konstatoval, že jednání s MZ nevedou nikam, nehledě k
tomu, že ministr zdravotnictví zaujímá značně autoritativní a přehlíživý postoj k odborovým
organizacím ve zdravotnictví.
2. Sněm zamítl mírnější formu protestních akcí, které navrhovalo předsednictvo a současně odmítl i
radikální formu stávky. Sněm odhlasoval střední formu stávky: na dny 25. a 26. 3. dvoudenní
výstražnou stávku lékařů formou posíleného služebního provozu a svolal na 25. 3. v 15 hodin
manifestaci všech zdravotníků do Prahy.
3. Sněm odhlasoval cíl stávky (požadavky): „Stávkujeme za ekonomický zdravotní systém tj. mimo jiné
za sazebník v Kč, kde bude práce lékaře stanovena minimálně na 150 Kč za hodinu a budou zde
zohledněny ekonomické vstupy a odpisy přístrojů. Současně chceme pro lékaře zaměstnance
průměrný plat pro tř. 9 – 9.000, tř. 10 – 18.000, tř. 11 – 23.000 a tř. 12 – 28.000 Kč bez služeb.“
Potvrdil tedy požadavky, pro které se stávkovalo již 1. listopadu 1995. Termínem splnění těchto
požadavků byl stanoven 1. duben 1996.
4. V případě nesplnění požadavků sněm odhlasoval pokračování protestu formou dodržování
časových limitů v sazebníku výkonů, vydaném pojišťovnou, a dodržování Zákoníku práce ve smyslu
omezení služeb nad rámec povolený Zákoníkem. Upřesnění metodiky a konečné rozhodnutí o této
formě protestu přesunul sněm na poradu předsedů místních klubů LOK po manifestaci 25. 3.
Ukončení tohoto protestu ponechává sněm plně v kompetenci předsednictva. Od 1. dubna nepůjde
tedy o stávku, ale o striktní dodržování státem vydaných legislativních norem.
5. Na návrh z pléna sněm odhlasoval přerušení komunikace s ministerstvem zdravotnictví a k tomuto
kroku vyzval další organizace ve zdravotnictví, jejichž zástupci byli na jednání sněmu přítomni.
6. Sněm vzal na vědomí kontakty předsednictva s SD-LSNS a vyjádřil se, že LOK jako organizace
zůstává striktně apolitický. Jednotliví členové a funkcionáři se však mohou angažovat podle vlastního
uvážení.
7. Sněm nepřijal prakticky jednohlasně nabídnutou abdikaci MUDr. Jaroslava Štrofa na svoji funkci v
předsednictvu a naopak vyjádřil mu důvěru a potvrdil ho v jeho dosavadní funkci. Sněm odsouhlasil
změnu na místě 1. místopředsedy, kde MUDr. Milan Kubek nahradil dosavadního místopředsedu
MUDr. Jaroslava Šimona, který nadále zůstává členem předsednictva.
Za předsednictvo LOK poskytuje vedoucí kanceláře MUDr. Michal Sojka – 1. 3. 1996.

