
Dopis prezidenta České lékařské komory lékařům 

 

                                    Vážené kolegyně a kolegové, 

     Je mojí povinností upozornit vás na hrozby vyplývající ze zákona o zdravotních službách, 

který již schválila Poslanecká sněmovna. 

     Úvodem si dovoluji vám připomenout, že ministr Heger nejprve převzal návrh zákona o 

zdravotních službách od svého předchůdce Dr.Julínka, a to v podobě, kterou odmítlo 

v listopadu 2008 celkem 80 % přítomných delegátů sjezdu. Tento sjezd zároveň vyzval 

k odvolání ministra Julínka.  Po složitých jednáních se ČLK podařilo prosadit některé 

podstatné změny (viz. Tempus 7-8/2011 a www.lkcr.cz ). Drakonické pokuty pro zdravotnická 

zařízení i pro soukromé lékaře za často i velmi banální provinění sice v zákoně zůstaly, ale na 

základě dohody s ministrem Hegerem vládou schválený text zákona již neobsahoval 

povinnost plošných přeregistrací zdravotnických zařízení a nezasahoval ani do práva profesní 

samosprávy nahlížet do zdravotnické dokumentace. 

     S politováním vám však musím oznámit, že ministr Heger nedodržel daný slib, podrazil 

lékaře a v rozhodující chvíli podpořil pozměňovací návrhy, kterými poslanec Bc. Šnajdr 

obešel podstatnou část demokratického legislativního procesu. Proti vůli poslanců Šnajdra 

a Šťastného (oba ODS) a ministr Hegera (TOP 09) neměli vyjednavači ČLK šanci uspět, 

zejména když se poslanci VV nechali zastrašit výhrůžkami, že pokud nepodpoří Šnajdrův 

návrh a budou trvat na textu schváleném vládou, dojde k rozpadu koalice.  

     Zákon schválený Poslaneckou sněmovnou 7.9.2011 znamená, že: 

- Zdravotnická zařízení včetně soukromých lékařů mohou poskytovat služby na základě 

stávajících registrací pouze po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti zákona. Pokud mají 

zájem o další existenci, musí do 9 měsíců od nabytí účinnosti zákona požádat správní 

orgán, tedy Krajský úřad o povolení činnosti, přičemž tuto žádost musí doplnit o řadu 

potvrzení (viz. příloha náležitosti žádosti o povolení na www.lkcr.cz ). 

- Zástupci ČLK nebudou moci bez souhlasu pacienta v rámci prošetřování stížností nahlížet 

do zdravotnické dokumentace.  

- Zákon obsahuje drakonické finanční sankce, a to i za banální přestupky. Tyto pokuty 

mohou být zejména pro soukromé lékaře likvidační. Zákon vydává soukromé lékaře na 

milost a nemilost úředníkům krajských úřadů.   

     ČLK se bude samozřejmě snažit prosadit své pozměňovací návrhy při projednávání tohoto 

zákona v Senátu ČR. Je však možné, že současná opozice, která je součástí senátní většiny, se 

bude snažit z politických důvodů zákon odmítnout jako celek. Pokud by se tak stalo, došlo by 

pravděpodobně k přehlasování tohoto senátního veta Poslaneckou sněmovnou. Tato situace 



je kritická. Máme-li mít tedy vůbec nějakou šanci zabránit poslancům Šnajdrovi, Šťastnému a 

ministru Hegerovi v likvidaci části soukromých lékařů, jejichž místo by bezplatně mohly 

zaplnit zdravotnické řetězce, musí nutně dát hlasitě najevo svoji nespokojenosti především 

ti, kdo jsou zákonem o zdravotních službách existenčně ohrožení, tedy soukromí lékaři. 

     Kontrolu zdravotnických zařízení včetně odejmutí registrace těm, která nesplňují zákonné 

požadavky a ohrožují pacienty, mohou krajské úřady provádět i podle dosud platných 

zákonů. Cílem této pokoutně prosazené změny v zákoně je zřejmě něco úplně jiného. 

Pravděpodobně snaha zlikvidovat část soukromých lékařských praxí, aby jejich místa mohly 

zadarmo, tedy bez nutnosti odkupu praxí, zaujmout zdravotnické řetězce. Ohrožení jsou 

zejména starší lékaři, kteří již nebudou mít sílu vzdorovat byrokratické mašinérii a kterým 

tímto zákonem stát sebere možnost prodat své praxe, které jim fakticky ukradne. 

     Vážené kolegyně a kolegové, seznamte prosím s tímto hrozícím nebezpečí ostatní lékaře a 

sledujte i nadále web ČLK ( www.lkcr.cz ) i časopis Tempus, kde naleznete další potřebné 

informace včetně usnesení představenstva ČLK, které po poradě s předsedy OS ČLK přijalo na 

svém zasedání dne 17.9.2011 jednomyslně tzv. Kroměřížskou výzvu.  

     Česká lékařská komora byla a je i nadále připravena spolupracovat při nápravě poměrů ve 

zdravotnictví. Cílem ČLK je vytvoření finančně stabilního zdravotnictví, které bude přátelské 

pro pacienty a v němž budou pracovat spokojení zdravotníci. Prioritou ČLK je zachování 

dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče. ČLK prosazuje transparentnost v nakládání 

s veřejnými finančními prostředky. Dosavadní činnost ministerstva zdravotnictví pod 

vedením ministra Hegera svědčí o tom, že jeho priority jsou jiné než priority ČLK. 

     Představenstvo ČLK vyzývá ministra Hegera, aby začal plnit své povinnosti, prosazoval 

zájmy svěřeného rezortu a aby hájil práva jak pacientů, tak i zdravotníků. 

     Představenstvo ČLK vyzývá lékaře, aby nepodceňovali hrozící nebezpečí a aby bránili svá 

práva a oprávněné profesní zájmy. 

 

V Praze dne 19.9.2011 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 


