
Krizový štáb – 9pkz vybojoval zvýšení úhrad všem o 1,5 % 

   Na počátku tentokrát nebylo slovo, ale zbabrané dohodovací řízení, kdy se většina účastníků 

spokojila pro rok 2020 s úhradami, které byly hluboko pod ekonomickými možnostmi zdravotních 

pojišťoven, na jejichž účtech leží desítky miliard korun. 

   Lékařská komora hájí zájmy svých členů na základě plných mocí udělených ČLK-o.s. Aktivně se 

účastníme jednání ve čtyřech segmentech (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní 

gynekologové, komplement). Naši vyjednavači byli přehlasováni a tak mohly být k radosti ministra 

Vojtěcha uzavřeny dohody, se kterými komora nesouhlasila. Aby se to příště již neopakovalo, 

budeme potřebovat více plných mocí od soukromých lékařů.  

   Všeobecnou idylu narušili pouze poskytovatelé domácí péče a Asociace českých a moravských 

nemocnic, kteří nebyli ochotní nevýhodné dohody uzavřít, i když jim ministr Vojtěch i náměstek 

ředitele VZP Šmehlík vyhrožovali, že pokud se nepodřídí, dostanou ještě méně.  

  Za účasti ČLK vznikl Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví, který si jako svůj krátkodobý cíl 

vytyčil zvýšení úhrad poskytovatelům zdravotních služeb a to zejména v těch segmentech, kde 

dohodovací řízení neskončilo dohodou. ČLK podpořila požadavky Asociace českých a moravských 

nemocnic i poskytovatelů domácí péče a poté, co ministerstvo odmítlo naše připomínky k úhradové 

vyhlášce, vyhlásili jsme požadavek, aby vedle zvýšení úhrad pro domácí péči a nemocnice, došlo též 

ke spravedlivému zvýšení úhrad o 5% nad rámec úhradové vyhlášky pro soukromé lékaře i ostatní 

poskytovatele zdravotních služeb.  

   Jednání s ministrem Vojtěchem se ukázala být zbytečná, neboť pan ministr odmítá přiznat, že se 

naše zdravotnictví nachází v personální krizi, kterou je třeba řešit. Proto jsme se obrátili se svými 

požadavky přímo na předsedu vlády.  

   Dne 11.9.2019, tedy v den našeho prvního jednání s premiérem,  představitelé tzv. Koalice 

soukromých lékařů (SPL - Šonka, ČSK – Šmucler, SAS – Jojko, SPLDD – Hulleová, SSG – Dvořák) vyzvali 

dopisem, jehož vznik údajně inicioval ministr Vojtěch,  předsedu vlády Babiše, aby neustupoval tlaku 

na zvyšování platů a mezd zdravotníků. Odmítli změny návrhu úhradové vyhlášky, vyjádřili podporu 

ministru Vojtěchovi a odmítli plošné navyšování platů zdravotníků i navyšování výdajů na 

zdravotnictví. Tím nám všem vrazili kudlu do zad a zásadním způsobem oslabili naši vyjednávací 

pozici. O dva dny později názory Koalice soukromých lékařů papouškovalo vedení Společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně, která nemá k jednání o financování zdravotnictví vůbec žádný mandát. 

   Premiér Babiš se pak během našeho druhého jednání 8.10.2019 oprávněně pozastavoval nad tím, 

proč prezident lékařské komory požaduje zvyšování úhrad pro soukromé lékaře, kteří je sami nechtějí 

a patrně tedy ani nepotřebují. Bylo to složité. Ale přesto se nám podařilo předsedu vlády přesvědčit, 

že v době, kdy v pojišťovnách leží desítky miliard korun, není možné ekonomicky dusit zdravotnictví. 

Z našeho pohledu je však zásadní problém v tom, že pan premiér upřednostňuje investice do 

nemocničních budov a přístrojů, zatím co my požadujeme investice do lidí, bez jejichž kvalifikované 

práce nejsou i ty nejdražší přístroje ničím než hromadou šrotu. 

    Poté co „kolegové“ z Koalice soukromých lékařů zjistili, že snaha Krizového štábu – 9pkz bude 

úspěšná, otočilo o sto osmdesát stupňů a úhradová vyhláška, kterou proti nám hájili, jim najednou 



nebyla dost dobrá. Nerozpakovali se požadovat pro sebe stejné navýšení jako pro nemocnice a 

domácí péči. Další podraz, tentokrát vůči nemocnicím. 

   Dne 18.10.2019 se konalo jednání Krizového štábu – 9pkz s ministrem Vojtěchem, který prezentoval 

návrh úprav úhradové vyhlášky. S výjimkou domácí péče, která byla výrazně podhodnocená a bude 

mít tedy nárůst úhrad vyšší, mají ve všech ostatních segmentech růst úhrady o 1,5% nad původní 

návrh úhradové vyhlášky. Vybojovali jsme 4,9 mld. Kč, z nichž mají cca. 3 mld. Kč získat nemocnice a 

1,9 mld. Kč rozdělí vyhláška mezi ostatní poskytovatele. Dalších 6 mld. Kč mají rozdělit zdravotní 

pojišťovny mezi poskytovatele mimo rámec úhradové vyhlášky. Kritéria zatím nejsou známa, což 

vzbuzuje podezření z možné korupce. Po jednání s Krizovým štábem – 9pkz  ministr Vojtěch novou 

úhradovou vyhlášku podepsal. 

   Díky aktivitě Krizového štábu – 9pkz dochází k výraznému zvýšení úhrad dosud velmi 

podhodnocené domácí péče. Rovněž pro všechny ostatní poskytovatele zdravotních služeb se 

podařilo prosadit zvýšení úhrad, i když zdaleka ne v takové výši, kterou Krizový štáb požadoval. Zatím 

co ČLK navrhovala plošné zvýšení o 5%, úhradová vyhláška stanoví navýšení cca 1,5%, přičemž není 

jednoduché kvalifikovaně odhadnout, zda text vyhlášky splnění tohoto závazku opravdu zaručuje. 

Naproti tomu úhrady pro nemocnice neporostou tak, jak Krizový štáb požadoval. 

   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 výrazně vyšší. Na účtech zdravotních pojišťoven 

totiž leží několik desítek miliard korun.   

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

 


