
Dejte plnou moc ČLK-o.s. 

   Vážené kolegyně a kolegové, 

   pokud provozujete své vlastní zdravotnické zařízení a chcete, aby vaše zájmy v dohodovacích 

řízeních hájila Česká lékařská komora, pak, pokud jste tak již v tomto a v uplynulém roce neučili, 

vyplňte a podepište přiložený formulář plné moci pro ČLK-o.s. a zašlete jej na adresu naší kanceláře 

(Lékařská 2, 150 00 Praha 5). Totéž je třeba učinit, pokud jste například změnili právní formu 

provozování své praxe z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. 

   Lékařská komora hájí v dohodovacích řízeních zájmy svých členů právě na základě plných mocí 

udělených ČLK-o.s. Aktivně se účastníme jednání ve čtyřech segmentech (praktičtí lékaři, ambulantní 

specialisté, ambulantní gynekologové, komplement). V letošním roce mohli být naši vyjednavači 

přehlasováni, protože počet plných mocí, kterými disponujeme, nebyl dostatečný. K radosti ministra 

Vojtěcha i zdravotních pojišťoven mohly tak být uzavřeny dohody, se kterými komora nesouhlasila.  

   Je škoda, že většina účastníků dohodovacího řízení se pro rok 2020 spokojila s úhradami, které jsou 

hluboko pod ekonomickými možnostmi zdravotních pojišťoven, na jejichž účtech leží desítky miliard 

korun. Proč to udělali, o tom můžeme pouze spekulovat. Vždyť kdy jindy, než v čase ekonomické 

prosperity, jsme si měli důrazně říci o to, aby nám pojišťovny za naši práci platili více než dosud. 

Pokud přijde krize, kterou nás ministr Vojtěch straší, pak nedostaneme tuplem nic.  

   Aby se toto fiasko příště již neopakovalo, budeme potřebovat více plných mocí od soukromých 

lékařů. Česká lékařská komora je natolik silnou a sebevědomou organizací, že nemáme zapotřebí 

kupovat si na úkor lékařů přízeň politiků. Garantujeme vám, že nikdy nebudeme před zájmy lékařů – 

svých členů upřednostňovat politické zájmy ministra zdravotnictví. Nepodepíšeme žádné dohody, 

které by nebyly výhodné pro lékaře a nikdy se nesnížíme k podrazáckému jednání. To znamená, že při 

prosazování zájmů jedné skupiny lékařů nebudeme poškozovat jiné kolegy. 

   Nebýt nekolegiální aktivity představitelů tzv. Koalice soukromých lékařů, kteří politicky podporovali 

ministra Vojtěcha místo toho, aby prosazovali ekonomické zájmy soukromých lékařů, kteří jim dali 

důvěru, mohlo být navýšení úhrad, za které jsme bojovali, výrazně vyšší. Na účtech zdravotních 

pojišťoven totiž leží několik desítek miliard korun.  

   Dejte nám svoji důvěru a my vám slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom vás nezklamali. 

S kolegiálním pozdravem 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

 


