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Usnesení 20. sněmu LOK-SČL 
 

1. Sněmu se zúčastnilo 69 delegátů s platným mandátem, zastupující  53 MO LOK-SČL. 

Sněm byl v souladu s článkem 13, odst. 4) Stanov LOK - SČL prohlášen za usnášeníschopný. 

 

2. Sněm schválil navržený program. 

 

3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Gabera, MUDr. Henčlová, MUDr. 

Sojáková.  

 

4. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Soukup, MUDr. 

Voleman 

 

5. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem. 

 

6. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou 

 

7. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou MUDr. Škodou 

 

8. Sněm schválil změny Stanov LOK - SČL 

 

9. Sněm znovu potvrdil již v minulosti přijaté usnesení ve věci odměn u individuálního i 

kolektivního orgánu. V případě, že bude funkcionář odměněn za práci, řídí se od 1. 1. 2014 

zdanění dle změny § 6 odst. 4 (srážková daň z DPP do částky 10000,-Kč v měsíci).   

 

10. Sněm LOK- SČL očekává ze strany vlády ČR do 30.6.2014 zásadní návrhy řešení 

problému přesčasové práce v nových legislativních podmínkách (Směrnice EP a Rady o 

některých aspektech úpravy pracovní doby).  

Sněm upozorňuje, že při dodržování platné legislativy nelze v ČR zajistit dostupnost 

nemocniční péče po celý rok 2014 a v letech dalších a zároveň zdůrazňuje, že je naprosto 

nepřípustné, aby byli lékaři nuceni k porušování zákona. Stávající stav, kdy jsou v ČR 

porušovány základní principy právního státu,  považuje Sněm za nadále neudržitelný. Sněm 

doporučuje nemocničním lékařům České republiky, aby od 1.7.2014 důsledně dodržovali 

zákony České republiky, zejména pak Zákoník práce. Sněm v této souvislosti upozorňuje i na 

možné právní sankce a to i ze strany EU.  
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11. Sněm očekává zásadní změnu systému postgraduálního vzdělávání. Hromadné odchody 

absolventů českých lékařských fakult a nepříznivý demografický vývoj v populaci českých 

lékařů považuje Sněm za alarmující. V této souvislosti Sněm vítá vznik komise pro 

postgraduální vzdělávání a očekává první výsledky její činnosti v krátké době (do konce 

letního semestru 2014). 

Sněm vyzývá absolventy lékařských fakult a mladé lékaře, aby se s problémy při svém 

postgraduálním vzdělávání obraceli na MO LOK-SČL. 

 

12. Pro stabilizaci situace ve zdravotnictví, považuje Sněm ze strany vlády ČR za nezbytné, 

vrátit se k plnění závazků vyplývajících z Memoranda o nápravě poměrů ve zdravotnictví ze 

dne 17.2.2011.  

 

13. Sněm vítá kroky MZ ČR směřující k plnění článku 4. Memoranda (spolupráce mezi MZ a 

LOK-SČL) 

 

14. Sněm považuje za klíčový bod Memoranda článek 3. týkající se platových a mzdových 

podmínek. Sněm považuje za optimální řešení této oblasti sjednocení norem pro odměňování 

na principu odpovídajících platových tarifů 

 

15. Sněm ukládá předsedovi a předsednictvu LOK- SČL další spolupráci s organizacemi 

působícími ve zdravotnictví (ČLK, OSZSP, AČMN) ke zlepšení situace ve zdravotnictví.  

 

16. Sněm deleguje na poradu předsedů pravomoc rozhodnout o mimořádném jednorázovém 

příspěvku do centra v případě potřeby financovat další plošnou kampaň.  

 

Sněm schválil usnesení jednomyslně.  

 

V Praze 28. 4. 2014 

 

Zapsal: MUDr. Miloš Voleman 

Schválil: MUDr. Martin Engel 


