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XVI. sněm LOK-SČL 
Praha 25. 3. 2010 

 
Sněmu se zúčastnilo 98 delegátů s platným mandátem, zastupující 52 MO LOK-SČL. Sněm je 
podle Stanov LOK-SČL usnášení schopný. 
 
Delegáti schválili návrh programu sněmu LOK-SČL. 
 
Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: Marcela Henčlová, Vít Hýžďal, Josef Trnka 
 
Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení: Marcela Sojáková, Viktor Soukup, Bohdan Trnka 
 
Sněm vyslechl a schválil zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Dr. Engel. 
 
Sněm vyslechl a schválil zprávu o hospodaření, kterou přednesla sekretářka LOK-SČL Irma 
Drobná.  
 
Delegáti sněmu odsouhlasili, že v případě potřeby dojde ke změně účetního software. 
 
Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl Doc. MUDr. Václav Dostál 
 
Sněm schválil návrh změny stanov MO LOK-SČL tak, jak jej přednesla místopředsedkyně 
MUDr. Jana Vedralová  
 
Sněm přijal následující usnesení: 
 

1. LOK-SČL požaduje zavedení jednotné mzdové normy pro zdravotníky, tak aby 
základní plat bez přesčasů odpovídal 1, 5 – 3 násobku průměrné mzdy v ČR 

2. LOK-SČL požaduje zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a 
převedení kompetencí utvářet a realizovat postgraduální vzdělávání do 
kompetence ČLK 

3. LOK-SČL vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby s účinností k 30. červnu 2010 
ukončilo platnost současné úhradové vyhlášky a nahradilo ji minimálně 
vyhláškou platnou pro rok 2009 

 
XVI. sněm LOK-SČL deklaruje že: 

• Úhradová vyhláška vydaná 18. 12. 2009 MZ ČR je v segmentu lůžkové péče pro řadu 
zdravotnických zařízení likvidační 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR uvedlo odbornou i laickou veřejnost v omyl tím, že ústy 
ministryně garantovalo stejný způsob a objem financování, jako v roce 2009 

• Aplikovaný systém úhrad však způsob financování lůžkové péče změnil zásadním 
způsobem 
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• Aplikace této vyhlášky vede k extenzivnímu zadlužování zdravotnických zařízení, 
zejména nemocnic, prohlubuje personální devastaci a vede k destabilizaci systému 
zdravotní péče 

• Pokud nedojde k urychlené nápravě, lze na konci očekávat finanční ztrátu nemocnic ve 
výši 2,5 – 3 mld. Kč ke konci roku 2010 

• Tato ztráta může způsobit kolaps systému poskytování péče v nemocnicích ještě před 
koncem roku 2010 nebo počátkem roku 2011  

• Pokračující odchod lékařů z českých nemocnic hrozí postupným zánikem řady 
oddělení i celých nemocnic  

• Situace se výrazně zhoršila špatným nastavením systému vzdělávání mladých lékařů, 
který způsobí výpadek lékařů v řadě oborů a vede k další frustraci mladých lékařů 

• Nemocnice nemají prostředky na udržení kvalitního a erudovaného personálu, úhrady 
v roce 2010 tento problém zhorší 

• Jednorázové „náborové“ příspěvky nabízené lékařům v některých nemocnicích či 
politiky nejsou systémovým řešením, jen jasným důkazem, že problém je a je velmi 
vážný 

XVI. sněm LOK-SČL vyzývá: 
• Poskytovatele zdravotní péče a jejich asociace, krajské samosprávy, aby podpořili 

mediální kampaň vedoucí k popularizaci problémů financování českého zdravotnictví 
v roce 2010 

• Všechny lékaře a zaměstnance nemocnic ČR, aby byli připraveni podniknout rozhodné 
kroky k nápravě negativních jevů související s nastaveným systémem úhrad 

• LOK – SČL žádá odpovědné subjekty politické scény, aby se i přes začátek 
předvolební kampaně začaly neprodleně tímto problémem zabývat, jinak budou 
nuceni řešit v prvních měsících vlády problém mnohem rozsáhlejší 

XVI. sněm LOK-SČL dále požaduje: 
• Přijetí kroků k personální stabilizaci českých nemocnic, zejména přijetí jednotné 

normy pro odměňování zdravotníků.  
• Nastavení takových opatření, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování systému 

veřejného zdravotního pojištění, zejména revizi úhrad a poskytování nákladné péče, 
cen léků a zdravotnických prostředků 

• Stanovení jasně definované spoluúčasti a vyřazení ze systému úhrad těch výkonů, 
které nejsou z hlediska zachování zdraví a života nezbytné 

• Nastavení rovného a transparentního systému úhrad zdravotní péče jednotlivým 
poskytovatelům, odmítáme účelové směřování úhrad směrem k soukromému sektoru a 
vybraným poskytovatelům péče 

XVI. sněm LOK-SČL ukládá: 
• Vzhledem k tomu, že XVI. sněm LOK-SČL považuje současnou situaci za kritickou, 

ukládá předsednictvu svolat v průběhu května 2010 mimořádný sněm a připravit 
varianty radikálních kroků LOK-SČL   

. 
 

 
V Praze 25. 3. 2010 
 
Zapsal: L. Velev 
Schválil: MUDr. Martin Engel 
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