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Vážený pane předsedo vlády, 

 

   obracím se tímto veřejně na vás jménem České lékařské komory s naléhavou výzvou, aby vláda 

přehodnotila svůj plán snížit s účinností od 1.7.2022 platbu za tzv. státní pojištěnce o 400,- Kč 

měsíčně. Tuto výzvu opírám o stanovisko představenstva ČLK, které na svém zasedání dne 

26.2.2022 přijalo jednomyslně usnesení, že se snížením platby za státní pojištěnce Česká lékařská 

komora nesouhlasí. 

   Dovoluji si připomenout, že právě zdravotnictví neslo největší tíhu zvládání epidemie nemoci 

Covid-19 a díky nasazení zdravotníků nemuselo dojít k úplnému zastavení ekonomiky. Českému 

hospodářství a státu tak zdravotnictví ušetřilo minimálně desítky miliard korun. Přesto má být 

paradoxně právě zdravotnictví tím resortem, na který vládní škrty dopadnou nejtvrději. To není 

spravedlivé. 

   Stát platí pojistné za děti, důchodce a nezaměstnané, tedy cca 60% obyvatel, přičemž výše této 

platby dlouhodobě představovala přibližně pouhou čtvrtinu odvodu pojistného z průměrné mzdy. A 

právě nedostatečná výše této zástupné platby státu je hlavní příčinou dlouhodobých ekonomických 

problémů chronicky podfinancovaného českého zdravotnictví.  Ke zlepšení došlo teprve poté, co 

vláda premiéra Babiše začala postupně tuto platbu navyšovat, a to s účinností od 1.6.2020 o 500,- Kč 

měsíčně, s účinností od 1.1.2021 o 200,- Kč měsíčně a s účinností od 1.1.2022 pak o dalších 200,- Kč 

měsíčně. 

   Vaše vláda v rámci hledání úspor ve výdajích státního rozpočtu vedle škrtů v kapitole ministerstva 

zdravotnictví ve výši cca 6 mld. korun plánuje od 1.7.2022 snížit platbu za tzv. státní pojištěnce o 

400,- Kč měsíčně. V roce 2022 by tak systém veřejného zdravotního pojištění měl získat na 

pojistném od státu o 14 mld. Kč méně, než se předpokládalo. Zdravotnictví jako celek by tedy mělo 

mít k dispozici o přibližně dvacet miliard korun méně, než jsme předpokládali. 

 

   Vážený pane premiére, v současnosti existují minimálně čtyři závažné důvody proto, aby vláda od 

svého plánu na snížení platby za státní pojištěnce upustila. 

1.) Inflace 

Vysoká míra inflace, dopadá a ještě bude dopadat na všechny poskytovatele zdravotních služeb. 

Jedná se v první řadě zejména o zdražování energií, pohonných hmot, potravin…, ale následovat 

bude logicky oprávněný tlak zaměstnanců na zvyšování platů a mezd. V této souvislosti je třeba 

připomenout, že zdravotnictví je personálně zdevastované a pokud nebudou zdravotnická zařízení 

schopna nabízet atraktivní mzdy, bude se tato krize jen prohlubovat. 
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2.) Epidemie nemoci Covid-19 

Epidemie nemoci Covid-19 ještě neskončila. Zdaleka nejde jen o v současnosti začínající tzv. 

sekundární vlnu varianty omikron způsobenou předčasným rozvolňováním protiepidemických 

opatření. Mnohem horší je to, že nikdo neví, co nás čeká na podzim. Očkování proti nemoci Covid-

19 se prakticky zastavilo a vláda nedělá nic pro to, aby občany k očkování motivovala. Pokud přijde 

na podzim další epidemická krize, bude Česká republika, která se v počtu očkovaných obyvatel krčí 

na 22. místě v rámci Evropské Unie, oproti vyspělým zemím v obrovské nevýhodě.    

3.) Odložená zdravotní péče 

Aby zdravotnictví dokázalo zvládat důsledky epidemie nemoci Covid-19, musela být omezována 

ostatní zdravotní péče. Bylo odkládáno velké množství zdravotních výkonů, které však pacienti 

potřebují. Šlo nejenom o preventivní vyšetření ale například také o operace, jejichž opakované 

odkládání způsobuje pacientům zbytečné utrpení a zhoršuje kvalitu jejich života. Vůči těmto lidem, 

kteří rovněž patří mezi oběti epidemie, máme dluh, který bychom jim měli splatit tím, že jim 

potřebnou zdravotní péči co nejdříve poskytneme. Zdravotníci se pochopitelně budou snažit skluz 

dohánět, ale tyto výkonu budou muset zdravotní pojišťovny zaplatit.  

4.) Migrační vlna 

Ruská agrese vůči Ukrajině, kterou Česká lékařská komora samozřejmě odsuzuje, vyvolává 

humanitární katastrofu a spouští obrovskou migrační vlnu. Statisíce uprchlíků budou potřebovat 

zdravotní péči, a i tuto péči musí někdo zaplatit. Vzhledem k tomu, že většinu uprchlíků, kterým 

chceme pomáhat, tvoří ženy a děti, ale také nemocní lidé, bude potřeba zdravotní péče z jejich strany 

obrovská. Naše zdravotnictví čeká enormní zátěž. 

 

   Vážený pane premiére, dosud žádná vláda nepřistoupila ke snižování platby za státní pojištěnce. 

Čtrnáct miliard korun, které vaše vláda hodlá ještě letos na zdravotnictví ušetřit, je jen malou 

záplatou pro státní rozpočet, a to za cenu velké díry do ekonomické bilance systému veřejného 

zdravotního pojištění. Státní rozpočet by samozřejmě bez vážných důvodů neměl prohlubovat svůj 

deficit, ale šetřit zrovna na zdravotnictví nepovažuji v současné krizové době za příliš prozíravé.  

   Předpokládám, že naším společným zájmem je zachování dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní 

péče, a to nejenom pro občany České republiky, ale také pro všechny osoby, které budou v naší zemi 

hledat ochranu a bezpečí. A právě proto si Vás z důvodů výše uvedených dovoluji jménem České 

lékařské komory i jménem svým o důrazně žádat o přehodnocení záměru snížit od 1.7.2022 platbu za 

tzv. státní pojištěnce.  

 

   

S uctivým pozdravem    

 

 

           

 

          MUDr. Milan Kubek  

prezident České lékařské komory 

 

 

 

PS: S obdobným dopisem se obracím též na pana ministra financí i na ostatní předsedy stran vládní 

koalice a o podporu žádám také ministra zdravotnictví pana profesora Válka. 
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