
 

 

Zápis z 2. sněmu LOK (21. 9. 1995)  

21.9.1995, Purkyňův ústav   
Přítomno:   
120 zástupců místních klubů LOK, dosavadní předsednictvo   
Program:   
1. zpráva o jednáních s exekutivou - dr. Rath   
2. diskuse o našich minimálních požadavcích, od kterých za žádnou cenu neustoupíme – dr. Sojka   
3. konečné rozhodnutí o podobě stávky a konečné rozhodnutí o začátku a délce stávky – dr. Rath   
4. organizace řízení stávky – dr. Horák   
5. diskuse o rizikách stávky – dr. Rath   
6. diskuse o ČLK a naší další strategii vůči této organizaci – dr. Štrof   
7. volba trvalého předsednictva a předsedy LOK   

Závěry:   
Nově zvolené předsednictvo LOK:   
Předseda: Dr. David Rath   
Místopředsedové: Dr. Jaroslav Šimon, Dr. Pavel Horák   
Pokladník: Dr. Jan Večeř   
Členové předsednictva: Dr. Jana Zavadilová, Dr. Kateřina Pancová, Dr. Michal Sojka, Dr. Jaroslav 
Štrof, Dr. Filip Fremund   
Důvod stávky - motto:   
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.   
Forma stávky:   
Soukromí lékaři a nemocnice, kde lékaři mají „dostatečné“ platy, by měli vyjádřit alespoň manifestačně 
svoji podporu vyvěšením hesla, že podporují stávku. Dne 1. listopadu stávka začne tím, že v 
nemocnicích bude služba jako o sobotách. Ostatní lékaři by se měli dostavit ve 14 hod na demonstraci 
do Prahy na Palackého náměstí před MZ. Znakem stávkujícího nebo stávku podporujícího lékaře 
nechť je modrá stuha na plášti. Od 1. 11. začne i časově neomezená administrativní stávka resp. 
obstrukce - veškerá administrativa mimo lékařských zpráv a pojišťovenské agendy bude posílána 
doporučeně na adresu: Ministr zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, Praha 2, 120 00. Budeme 
posílat list o prohlídce mrtvého, průvodní listy k pitvě (veškeré jejich kopie i originál), neschopenky 
(nemocnému vystavíme prozatímní potvrzení o pracovní neschopnosti), hlášení matrikám, důchody a 
veškerou další možnou administrativu. Od 1. 11. bychom neměli provádět žádné interrupce mimo 
těch, které jsou nezbytné ze zdravotních příčin. 30. 11. v 16 hod. se sejde v Praze mimořádný 
stávkový sjezd LOK, který vyhodnotí situaci a rozhodne o dalším postupu.   
Zápis provedl a správnost ověřil: MUDr. Michal Sojka 23. 9. 1995  

 


