
Znepokojená Krajská rada ČLK Moravskoslezského kraje 
 

Krajská rada ČLK Moravskoslezského kraje vydává toto prohlášení: 

Jsme znepokojení vývojem situace ve zdravotnictví v naší republice a potažmo v našem 

Moravskoslezském kraji.  

Česká lékařská komora se marně snaží léta upozorňovat na nutnost systémových změn. Místo 

toho, aby se mohla stát profesním garantem lékařské péče a postgraduálního vzdělávání, jsou 

systematicky omezovány její pravomoci. V pravidelných periodách čelí vnějším snahám o své 

částečné či úplné zrušení. Opakované snahy o obnovení demokratickým způsobem vedeného 

dialogu ve zdravotnictví nepadaly a nepadají na úrodnou půdu.  

České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancováno. Za průměrem evropských zemí OECD, 

který dosahuje 9 % HDP, zaostává téměř o 3 % (7,1 % HDP). Nadále přetrvává nízká platba 

státu za tzv. státní pojištěnce, která svou výší nepokryje objem financí za poskytnutou péči. 

Nemocnice v současné době vykazují deficit minimálně 700 lékařů, a tak je řada oddělení 

českých nemocnic personálně devastována. Nedodržování Zákoníku práce vede k přetěžování 

lékařů a následně i k jejich možným chybám. Lékaři zaměstnanci se tak stávají 

nedobrovolnými sponzory českého zdravotnictví a nechtějí být už dále ekonomicky závislí na 

extrémním množství přesčasové práce. Z toho důvodu požadují vytvoření jednotné mzdové 

normy garantující hrubý příjem ve výši 1,5 – 3násobku průměrné mzdy v ČR bez 

přesčasových hodin, odstupňované podle erudice lékaře. 

V roce 2013 přestane platit výjimka evropské směrnice o přesčasové práci a tím dojde 

k navýšení nároků na personální vybavení nemocnic. 

Nadále sílí vlna emigrace lékařů z ČR do okolních zemí, kde naši lékaři nacházejí dobré 

uplatnění za násobky domácích platů. Mnozí absolventi lékařských fakult ani svou praxi v ČR 

nenastupují, odcházejí přímo do ciziny. Mezitím populace pracujících lékařů v ČR stárne a 

téměř 50 % z nich je starších 50 let. Nad 60 let má více než 16 % ze všech pracujících lékařů. 

Přitom za poslední léta klesá počet absolventů lékařských fakult (2003 – 874 absolventů, 

2009 – 784 absolventů). 

Situaci ještě dále zhoršuje devastace systému specializačního vzdělávání mladých lékařů, 

kteří jsou nuceni trávit nepřiměřeně dlouhou dobu své přípravy mimo svá mateřská 

pracoviště.  

Dochází k diskriminaci regionálních nemocnic vůči nemocnicím řízeným přímo 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. 



Lékaři již 21 let čekají na změnu či reformu systému zdravotnictví, které byly už od roku 

1989 slibovány dvaceti ministry. Dosud se nic takového nestalo. Jsme pouze svědky 

ideologické války politických stran o zdravotnictví. 

Snad jediným bonusem za trpělivé čekání mělo být snížení základních platů 

lékařů v nemocnicích v rozmezí 14 – 42 procent! 

Krajská rada OS ČLK Moravskoslezského kraje vyjadřuje plnou podporu svým členům-

lékařům, kolegům pracujícím v nemocnicích našeho regionu i celé ČR v požadavcích 

formulovaných XVII. sjezdem LOK-SČL. 

Spolu s Usnesením představenstva ČLK z května letošního roku vyzývá lékaře zaměstnance 

našeho regionu, aby se připojili k výzvě LOK-SČL a podali výpověď z pracovního poměru 

k 31. 12. 2010, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Současně žádáme ostatní lékařské 

organizace o podporu pro členy ČLK, kteří pracují jako lékaři v nemocnicích. 
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