LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

19. sněm LOK-SČL
Praha 24. 4. 2012
Sněmu se zúčastnilo 81 delegátů s platným mandátem, zastupující 56 MO LOK-SČL. Sněm
je podle Stanov LOK-SČL usnášení schopný.
Delegáti schválili návrh programu sněmu LOK-SČL.
Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: dr. Sojáková, dr. Henčlová, dr. Hýžďal
Sněm zvolil volební komisi ve složení: dr. Trnka Josef, dr. Hanke, dr. Hanek
Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení: dr. Voleman, dr. Doležalová, dr. Soukup
Sněm vyslechl a schválil zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda dr. Engel.
Sněm vyslechl a schválil zprávu o hospodaření, kterou přednesla paní Drobná
Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl dr. Škoda
Volba předsedy, místopředsedů a členů předsednictva LOK-SČL:
Sněm zvolil:
Předseda LOK-SČL: MUDr. Martin Engel
(odevzdáno: 85, platných: 84, pro: 84)
Místopředsedy LOK-SČL: MUDr. Jana Vedralová (85, 85,83)
MUDr. Miloš Voleman (85,85,85)
Členy předsednictva LOK-SČL: MUDr. Milan Kubek (82 hlasů)
MUDr. Michal Sojka (81 hlasů)
MUDr. Lukáš Velev (81 hlasů)
MUDr. Lenka Doležalová (76 hlasů)
MUDr. Antonín Gabera (76 hlasů)
MUDr. Michal Lišaník (76 hlasů)
MUDr. Martin Sedláček (75 hlasů)
MUDr. Marcela Sojáková (74 hlasů)
Náhradníci: MUDr. Marcela Henčlová (69 hlasů)
MUDr. Josef Trnka (43 hlasů)
Členy revizní komise LOK-SČL: Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. (83 hlasů)
MUDr. Vratislav Škoda (84 hlasů)
MUDr. Zuzana Krofová (82 hlasů)
Sněm vyslechl vystoupení JUDr. Fialy, zástupce AČMN, týkající se dosavadního stavu
financovaní nemocnic v roce 2012 a hrozící redukci sítě nemocničních zařízení.
Sněm přijal následující usnesení:
1. LOK-SČL považuje za zásadní prioritu dodržování a plnění Memoranda o úpravě
poměrů ve zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011 (dále "Memorandum"), uzavřeného mezi
Českou republikou a LOK-SČL. LOK-SČL konstatuje, Česká republika nedodržela
svůj závazek vyplývající z bodu 3. Memoranda - navýšení platů všech zdravotníků v
Drahobejlova 52, Praha 9, PSČ: 190 00
tel.: 605 488 793, 603 515 781, zázn. a fax: 284 810 576
e-mail: lok-scl@lok-scl.cz; predseda@lok-scl.cz
http://www.lok-scl.cz

č. účtu: 124712309/ 0800
IČ: 63830001

LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

roce 2012. LOK-SČL požaduje, aby tento závazek Česká republika splnila nejpozději
k 1. 7. 2012, a to změnou úhradové vyhlášky.
2. LOK-SČL konstatuje, že Česká republika (reprezentovaná Ministerstvem
zdravotnictví) nedodržela své závazky vyplývající z bodu 4. Memoranda, týkající se
spolupráce s LOK-SČL na reformních a protikorupčních krocích. LOK-SČL považuje
přístup Ministerstva zdravotnictví ke spolupráci za formalistický a pokrytecký, kdy
Ministerstvo zdravotnictví v konečném znění klíčových norem nezohlednilo ani ty
připomínky LOK-SČL, s kterými předtím vyjádřilo souhlas.
3. Na základě těchto skutečností již nadále LOK-SČL nepovažuje ministra Hegera za
důvěryhodného garanta plnění Memoranda ze strany České republiky.
4. Pro LOK-SČL je klíčové splnění závazku České republiky v článku 3. Memoranda
týkající se platových a mzdových podmínek pro lékaře od 1. 1. 2013 (minimální
mzda/plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikaci a praxi ve výši 1.5 až 3.0
násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR).
5. Po zkušenosti z přístupu České republiky k plnění svých závazků vyplývající z
Memoranda považuje LOK-SČL za jedinou bezpečnou garanci splnění bodu 3.
Memoranda přijetí samostatné právní normy (zákona) o odměňování lékařů/
zdravotníků. Případné nesplnění tohoto závazku ze strany České republiky bude LOKSČL považovat za důvod navázat na protestní akci "Děkujeme, odcházíme"
6. LOK-SČL považuje právní normy přijaté v souvislosti s tzv. "reformou" zdravotnictví
za špatně připravené a ve své většině i potenciálně nebezpečné pro pacienty a
zdravotníky. LOK-SČL považuje za aktuálně největší nebezpečí pro zdravotníky a
pacienty Vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb, která legalizuje nedostatečné počty zdravotnického personálu v nemocničních
zařízeních a nově zavádí princip, kdy by měl lékař poskytovat péči v oborech jiných,
než je jeho kvalifikace. LOK-SČL vyzývá všechny lékaře v České republice, aby ve
svém vlastním zájmu odmítli poskytovat péči, která neodpovídá jejich specializaci
nebo péči v podmínkách, kdy je nedostatečně personálně zabezpečená.
7. LOK-SČL zásadně odmítá snahy o redukci sítě zdravotních zařízení bez předchozí
hloubkové analýzy. Současné koordinované kroky Ministerstva zdravotnictví a
zdravotních pojišťoven, jako je současné znění úhradové vyhlášky, připravované
nařízení vlády o stanovení časové a místní dostupnosti zdravotní péče, plošné
vypovězení smluvních vztahů všem nemocnicím v ČR a připravovaný návrh zákona o
zdravotních pojišťovnách považuje LOK-SČL za snahu převést tvorbu sítě
zdravotnických zařízení na zdravotní pojišťovny a následně na komerční subjekty.
LOK-SČL vyvine veškeré úsilí, aby těmto krokům zabránil, protože je považuje za
přímé ohrožení kvality a dostupnosti zdravotní péče v České republice.
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8. Sněm LOK-SČL ukládá předsedovi a předsednictvu dále spolupracovat s dalšími
organizacemi (např. OSZSP, AČMN, ČLK, občanská sdružení a hnutí) v úsilí zamezit
další likvidaci českého zdravotnictví.
9. Sněm deleguje na poradu předsedů pravomoc rozhodnout o mimořádném
jednorázovém příspěvku do Centra, v případě potřeby financovat další plošnou
kampaň.
10. Sněm dále přijal následující usnesení ve věci odměn:
1) Odměňování individuálního orgánu (předseda, místopředseda) dotčená osoba je statutárním
orgánem sdružení. Odměna za výkon funkce je funkčním požitkem ve smyslu § 6. odst. 10
písm. b) zákona o daních z příjmů.
Sněm delegátů se jako nejvyšší orgán sdružení usnesl, že i nadále nebudou funkcionářům
individuálního orgánu vypláceny žádné odměny za výkon funkce.
2) Odměňování kolektivního orgánu (předsednictvo, revizní komise, krajští koordinátoři a
funkcionáři místních organizací), kdy orgánem je sbor osob – členů tohoto orgánu. V případě
členů kolektivních orgánů jde o příjem podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.
Sněm delegátů se jako nejvyšší orgán sdružení usnesl, že i nadále nebudou funkcionářům
kolektivního orgánu vypláceny žádné odměny za výkon funkce (funkční požitky).
Sněm delegátů se jako nejvyšší orgán sdružení usnesl, že výkon funkcí v orgánech sdružení a
v orgánech místních organizací LOK-SČL je i nadále čestnou funkcí, pokud sněm sdružení
nerozhodne jinak. Funkcionáře obou orgánů lze však odměnit za práci pro sdružení pokud
např. vykonávali kancelářské, administrativní a další činnosti, které není funkcionář dle
stanov či jiných vnitřních předpisů povinen z titulu své funkce vykonávat (např. předseda MO
má jednat o kolektivní smlouvě a řídit členskou schůzi). Tyto odměny se v naší organizaci
nepovažují za funkční požitky a jsou podřazeny ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona
(zdaňování se řídí režimem srážkové daně 5000,-Kč hrubého příjmu v měsíci a daňové zálohy
nad 5000,-Kč hrubého příjmu v měsíci). Funkcionářům se mohou nadále hradit účelově
vynaložené výdaje, které jim vzniknou v souvislosti s realizací činností sdružení a výkonem
jejich funkce.
11. Sněm dále přijal následující usnesení ve věci Lékařského klubu (speciální místní
organizace pro tzv. soukromé lékaře):
MUDr. Martin Opočenský je pověřen předsednictvem zastupováním naší organizace na
jednání dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené ze
zdravotního pojištění. MUDr. Opočenský se bude zúčastňovat jednání předsednictva LOKSČL.
V Praze 24. 4. 2012
Zapsal: MUDr. Miloš Voleman
Schválil: MUDr. Martin Engel
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