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I.společný sjezd LOK a SČL – 10. 10. 2000
Usnesení:
1) Sněm projednal tři varianty další spolupráce LOK a SČL.
Varianta A – sloučení
Varianta B – vytvoření zastřešující organizace
Varianta C – zachování stávající hosta
Po obšírné diskusi o výhodách a rizicích všech variant byl výsledek hlasování následující:
Ze 121 delegátů LOK: pro sloučení 105 hlasů
pro vytvoření zastřešující organizace 1 hlas
pro zachování stávajícího stavu 2 hlasy
nehlasovalo 13 delegátů
Ze 60 delegátů SČL: pro sloučení 38 hlasů
pro vytvoření zastřešující organizace 7 hlasů
pro zachování současného stavu 6 hlasů
nehlasovalo 9 delegátů
LOK a SČL se sloučí v jednu odborovou organizaci lékařů. Byl zvolen přípravný výbor,
který vypracuje návrh stanov nové odborové organizace, která bude ustavena na jaře 2001.
Členy přípravného výboru zvoleni za LOK: Dr. Vedralová
Dr. Engel
Dr. Kubek
Dr. Sojka
za SČL: Dr. Kvapilíková
Dr. Havrlant
Dr. Horák
Dr. Vedral
Výsledky voleb potvrdil předseda revizní komise SČL Dr. Dostál.
2) Sněm projednal situaci okolo zvyšování platů zdravotníků, které bylo dojednáno s vládou
18.5.2000 s platností od 1.10.2000, v 57 nemocnicích. V nemocnicích Česká Lípa, Kyjov,
Znojmo, Břeclav, Třebíč, Nymburk, FN Brno, Jičín, Vysočany, NSP Příbram, Šumperk,
Stod a Přerov platy dosud nebyly navýšeny. Jednání stále pokračují. Pokud nebudou
úspěšná, bude přikročeno k nátlakovým akcím.
Sněm vzal na vědomí text dopisu ministra zdravotnictví Fišera ředitelům nemocnic. Vláda
vytvořila prostor pro zvýšení platů zdravotníků rozhodnutím o zvýšení úhrad ze strany
zdravotních pojišťoven s platností od 1.7.2000, tedy s dostatečným předstihem. Ředitelé
nemocnic byli včas informováni, že tyto dodatečné prostředky jsou určeny na zvýšení mezd.
Sněm konstatoval, že ministerstvo zdravotnictví podcenilo nechuť ředitelů nemocnic
zvyšovat platy zdravotníků. Sněm označil za zajímavý návrh ministerstva zdravotnictví na
svolání kulatých stolů o hospodaření těch nemocnic, které platy zdravotníků nezvýší, za
účasti ministerstva, přednosty okresního úřadu, zdravotního rady a odborů. Obě organizace
(LOK i SČL) jsou připraveny pomoci v hledání rezerv v hospodaření. V nemocnicích, které
nemají na zvyšování platů zdravotníků, není možno investovat do budov a vybavení.
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Sněm přijal vysvětlení náměstka ministra zdravotnictví Pohanky, že k prošetření
pochybností odborů o správnosti hospodaření v některých nemocnicích týden nestačil.
Pokud se podezření na chyby v hospodaření prokáží, pak budou LOK a SČL vyžadovat
vyvození personální odpovědnosti.
3) V otázce nového zákoníku práce sněm stvrdil stanovisko předsednictva LOK z 20.7.2000.
Veškerá přijatelná řešení musí splňovat následující předpoklady:
- zákoník práce je nutno dodržovat jako každý jiný zákon
- příjmy lékařů nesmí poklesnout
Stále platí nabídka na zajišťování ústavní pohotovostní služby prostřednictvím nestátních
zdravotnických zařízení lékařů, kteří služby vykonávají. LOK spolu s ČLK nechají
vypracovat manuál pro zřízení těchto zdravotnických zařízení. Podmínkou jejich zřízení je
zájem ze strany zaměstnavatelů.
4) Novela zákona č. 143/92 Sb., která byla přijata přes odpor LOK, mění základ pro výpočet
odměny za pracovní pohotovost. Důsledkem bude snížení odměny lékařů za pracovní
pohotovost. LOK i SČL požádají ministerstvo zdravotnictví o analýzu rozsahu toho snížení
příjmů modelací na vytypované nemocnici. Pokles výdělků bude nutno kompenzovat.
Ze zákona vyplývá, že pracovní pohotovost nelze zaměstnanci nařídit, o jejím výkonu se lze
pouze dohodnout. Zaměstnavatel, který by nutil své zaměstnance k pracovní pohotovosti za
nevýhodných podmínek, by se podle názoru právníků LOK mohl dopouštět trestného činu
útisku podle § 237 trestního zákona.
5) Sněm zplnomocnil předsednictvo LOK vyhlásit celostátní stávkovou pohotovost v případě,
kdyby některý z funkcionářů LOK nebo SČL byl v souvislosti s vyjednáváním o platech
vystaven perzekuci ze strany zaměstnavatele.
6) Účastníci sněmu rozhodli o doplnění stanov LOK i SČL v tom smyslu, že obě organizace
hájí zájmy pojištěnců zdravotního pojištění v České republice a účastní se za tímto účelem
dohodovacích řízení.
7) Sněm podporuje vicepremiéra Špidlu a ministra zdravotnictví Fišera při prosazování novely
vládního nařízení č. 251/92 Sb., která by s platností od 1.1.2001 zajistila zdravotnickým
pracovníkům (def. Vyhláškou 77/81 Sb.) příplatek ve výši 10% z nejvyššího stupně
příslušné tarifní třídy, do níž je zaměstnanec zařazen. Toto zvýšení mezd bude navazovat na
zvýšení platů od října 2000. V žádném případě je nebude nahrazovat.
Jako hosté se sněmu účastnili: MUDr. Michal Pohanka – první náměstek ministra zdravotnictví
MUDr. David Rath – prezident České lékařské komory
MUDr. Marián Kollár – předseda Lekárského odborového
združenia (Slovensko)
Bc. Jana Dezortová – předsedkyně Profesní a odborové unie
zdravotnických pracovníků
V Praze dne 10.10.2000
Zapsal: MUDr. Sojka
Kontroloval: za SČL doc. MUDr. Kvapilíková
Za LOK MUDr. Milan Kubek

