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15. sněm LOK-SČL 
Praha 22. 4. 2008 

 
Sněmu se zúčastnilo 83 delegátů s platným mandátem, zastupující 48 MO LOK-SČL. 
 
Delegáti se usnesli, že sněm je podle Stanov LOK-SČL usnášení schopný. 
 
Delegáti schválil návrh programu sněmu LOK-SČL. 
 
Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: Sojáková, Rota, Ampapa  
 
Sněm zvolil volební komisi ve složení: Brejla, Melicharová, Vosáhlo 
 
Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení: Polák, Gabera, Štrincl  
 
Sněm vyslechl a schválil zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Dr. Engel. 
 
Sněm vyslechl a schválil zprávu o hospodaření, kterou přednesla ing. Dušková a paní Drobná.  
 
Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl Doc. Dr. Dostál. 
 
Volba předsedy LOK-SČL, druhého místopředsedy a členů předsednictva - představení 
kandidátů.  
 
Sněm zvolil: 
 
Předsedu LOK-SČL:  MUDr. Martin Engel  (odevzdáno:81, platných:80, pro:79) 
 
Místopředsedu LOK-SČL:  MUDr. Lukáš Velev  (82, 82, 80) 

MUDr. Jana Vedralová (82, 82, 79) 
 

Členy předsednictva LOK-SČL:  MUDr. Milan Kubek  (82, 82, 80)  
MUDr. Martin Sedláček (82,82,77) 
MUDr. Lenka Doležalová (82,82,76) 
MUDr. Marcela Sojáková (82,82,75) 
MUDr. Michal Sojka (82,82,73) 
MUDr. Miloš Voleman (82,82,69) 
MUDr. Marcela Henčlová (82,82,64) 
MUDr. Petr Polák (82,82,63)                                                     

Náhradníci: 
MUDr. Michal Lišaník (82,82,58) 
MUDr. Josef Trnka (82,82,53) 
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Členy revizní komise LOK-SČL: Doc. Mudr. Václav Dostál (82, 81, 81) 

Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc (82, 81, 80) 
MUDr. Vratislav Škoda (82, 81, 81) 

 
Sněm přijal následující usnesení: 
 

1. LOK-SČL zásadně nesouhlasí s připravovanou reformou zdravotnictví, která více než 
reformou je transferem státního majetku do soukromých rukou. Jde o účelový a 
nebezpečný experiment, který neexistuje v žádné evropské zemi. Podobné pokusy 
zkrachovaly na Slovensku a v Maďarsku byly odmítnuty referendem. K zabránění 
realizace těchto „reformních záměrů“ jsme připraveni použít všech nátlakových 
prostředků včetně omezení práce ve zdravotnických zařízeních (včetně stávky). 

 
2. Na základě shora uvedených důvodů a na základě zjevné skutečnosti, že 

s navrhovanou reformou, nebo její částí nejsou ztotožněni zdravotníci, zástupci 
pacientů, představitelé akademické obce, parlamentní opozice ale i část koaličních 
stran, vyzýváme vládu ČR a ministra zdravotnictví, aby přípravu reformy s okamžitou 
platností pozastavil. Zdravotnictví potřebuje promyšlené změny přijaté konsensuálně 
napříč politickým spektrem a přijatelné pro všechny zúčastněné subjekty. Vyzýváme 
předsedu vlády ČR a ministra zdravotnictví, aby se místo plané diskuse u tzv. 
„kulatého stolu“ pokusili sestavit mezistranickou meziresortní komisi odborníků, která 
připraví životaschopné a celospolečensky přijatelné změny v resortu tak, aby zajistila 
jeho dlouhodobou stabilitu a ne jen reformu na jedno či  dvě volební období.  

 
3. LOK-SČL varuje odpovědné politiky na všech úrovních státní správy a samospráv 

před pokračováním v dalším převodu nemocnic jak fakultních, tak nefakultních na 
obchodní subjekty. Tím, že zhorší přístup těchto nemocnic k penězům z evropských 
strukturálních fondů, respektive je zatíží vysokou spoluúčastí ohrožují vědomě a 
záměrně stabilitu a hospodárnost veřejných rozpočtů.  

 
4. LOK-SČL nadále trvá na tom, že kromě nedostatku finančních prostředků je dalším 

závažným problémem našeho zdravotnictví neúnosné množství přesčasové práce 
konané zdravotnickými pracovníky a za trestuhodnou považujeme skutečnost, že 
lékaři po službách jsou nuceni setrvávat nadále v pracovním procesu. LOK-SČL 
akceptuje dohodu „o dočasném řešení přesčasové práce“ byť je dle našeho názoru 
v rozporu s evropskou směrnicí. Velký problém spatřujeme v délce výjimky (do roku 
2013) což povede k zakonzervování stávajících poměrů a řešení se bude hledat až před 
rokem 2013 (veškerá přechodná období v minulosti  totiž nesplnila účel a řešení bylo 
vždy hledáno až na poslední chvíli viz. léta 2001-2006).  

 
5. LOK-SČL nadále považuje za naprosto nepřijatelný stav, kdy lékař musí setrvat 

v práci nepřetržitě déle než 24 hod, aniž má garantovánu řádnou dobu odpočinku. 
Tento fakt považujeme za základní bezpečnostní riziko jak pro lékaře, tak pacienta. 
Považujeme za amatérismus a spíše arogantní postoj všech odborníků na „bezpečnost 
a akreditace“, kteří tuto skutečnost záměrně opomíjejí. Veřejné peníze vynaložené na 
tyto „pseudoakreditace“ považujeme za jasný příklad plýtvání prostředky daňových 
poplatníků.  
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6. LOK-SČL podporuje snahy FEMS (mezinárodní organizace lékařů zaměstnanců) o 
zabránění znovuzavedení institutu pohotovosti na pracovišti (tzv. čekání na práci), 
který byl doporučen Radou ministrů a má být projednán Evropským parlamentem. 

 
7. LOK-SČL požaduje vytvoření obecně právně závazné jednotné mzdové normy pro 

odměňování zdravotníků (bez ohledu na právní formu ZZ), ve které budou zakotveny 
minimální tarify odvozené od průměrné mzdy v ČR předchozího roku s následujícími 
koeficienty (bez přesčasové práce): 

 
Lékař absolvent…………………….1,5 násobek průměrné mzdy v ČR předchozího roku 
Lékař po absolvování „kmene“…….2,0 násobek průměrné mzdy v ČR předchozího roku        
Lékař se special. způsobilostí….. ….3,0  násobek průměrné mzdy v ČR předchozího roku 
 
SZP…………………………………1,3 násobek průměrné mzdy v ČR předchozího roku 
 
 
Sněm dále přijal následující usnesení ve věci krajských koordinátorů: 
Sněm delegátů se jako nejvyšší orgán sdružení usnesl na tomto výkladu čl 18 odst. 2 stanov 
LOK-SČL, který je závazný pro všechny členy sdružení: 
 
Součástí oprávnění předsednictva jmenovat krajské koordinátory je i jeho oprávnění tyto 
koordinátory odvolávat, pokud 

a) to navrhne nadpoloviční většina předsedů místních organizací příslušného kraje, 
b) o tom předsednictvo rozhodlo dvoutřetinovou většinou svých členů. 

V případě odvolání (abdikace) krajského koordinátora navrhnou předsedové místních 
organizací sdružení v rámci kraje nového koordinátora nejpozději do 3 měsíců od tohoto 
odvolání (abdikace). 
Pokud situace s pověřením koordinátora nebude vyřešena do dané lhůty rozhodne o jeho 
pověření předsednictvo nadpoloviční většina členů předsednictva. 
  
Sněm dále přijal následující usnesení ve věci odměn: 
1) Odměňování individuálního orgánu (předseda, místopředseda, revizor) 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 
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účelově vynaložené výdaje, které jim vzniknou v souvislosti s realizací činností sdružení a 
výkonem jejich funkce. 
 
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. 
 

 
V Praze 22. 4. 2008 
 
Zapsala: Irma Drobná 
Schválil: MUDr. Martin Engel 
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