
Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví 
(ze zápisu předsedů ČLK z 12.9.2019 a doplnění z webových stránek) 

 

 

   Celkem desítka organizací zastupujících některé skupiny poskytovatelů zdravotních 

služeb, pacientské organizace, odbory a ČLK se spojily ve snaze zvýšit výdaje zdravotních 

pojišťoven na úhrady v roce 2020 a vynutit si úpravy ministerstvem navrhované úhradové 

vyhlášky. Dlouhodobým cílem je nárůst výdajů na zdravotnictví na 9 % HDP ČR tak, aby 

byla pro pacienty dostupná bezpečná a kvalitní zdravotní péče a aby byly ve zdravotnictví 

dodržovány právní předpisy. 

   Prvním společným vystoupením byla tisková konference 12.8.2019 a prezentace petice. 

Byla vytvořena speciální internetová informační stránka www.9pkz.cz a informace jsou 

k naleznutí též na serveru www.nasezdravotnictvi.cz 

   Jednání s ministrem Vojtěchem 5.9.2019 nepřineslo žádný výsledek, neboť pan ministr 

je přesvědčen, že zdravotnictví „do kterého půjde v roce 2020 nejvíce peněz v historii“ 

závažné problémy nemá. Jedním z argumentů, který ministr používá, jsou dohody, kterých 

bylo dosaženo v rámci DŘ ve většině segmentů.   

   ČLK navrhuje jako mimořádné opatření k řešení akutní personální krize pro všechny 

smluvní poskytovatele 5% navýšení úhrady nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou 

pro rok 2020, resp. navrhla, aby celková úhrada vypočtená dle úhradové vyhlášky pro rok 

2020 byla u všech poskytovatelů násobena koeficientem 1,05. 

  Dr. Mrozek informoval o jednáních, kterých se účastnil: 

  Dne 10.9.2019 se uskutečnilo jednání s předsedou ČSSD Hamáčkem. 

  Důležitou součástí celé akce jsou výjezdy představitelů Krizového štábu do regionů, kde 

navštěvují nemocnice, diskutují se zaměstnanci i pacienty a sbírají podpisy na petiční 

archy. Seznam plánovaných setkání s občany: 

  9. 9. – Orlová – Náměstí 28. října 

10. 9. – Ústí nad Orlicí – Mírové náměstí 

12. 9. – Pelhřimov - Masarykovo náměstí 

13. 9. – Kolín – Karlovo náměstí 

18. 9. – Karlovy Vary –  ul. Varšavská (před tržnicí) 

19. 9. – Rokycany – Masarykovo náměstí 

20. 9. – Tábor – třída 9. Května (před Střední zemědělskou školou) 

23. 9. – Zlín – před obchodním domem, pod hotelem Moskva 

 

www.9pkz.cz  

Asociace českých a moravských nemocnic 

ČLK  

Svaz pacientů ČR 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky 

Charita České Republiky 

Diaconie českobratrské církve evangelické, 

Rada seniorů ČR  

Národní rada osob se zdravotním postižením 

LOK 

Asociace domácí péče ČR  

Gracia futurum 913 

 

Petice 

1) Veřejné výdaje na zdravotnictví se musí zvýšit alespoň na úroveň 9% HDP 

http://www.9pkz.cz/
http://www.nasezdravotnictvi.cz/
http://www.9pkz.cz/


2) Úhrady za poskytnutou zdravotní péči se musí zvýšit o 45 miliard korun 

3) Je nutné zachovat současnou síť nemocnic a obnovit provoz uzavřených oddělení 

4) Je nutné zajistit, aby občané měli v případě potřeby rychlé pomoci k dispozici   

       záchranku i potřebné lůžko v nemocnici 

5) Je nutné zlepšit pracovní podmínky v nemocnicích, aby nemocnice měly dostatek   

  personálu 

6) Je nutné finančně zajistit domácí zdravotní péči o pacienty a její další rozvoj 

7) Je nutné zajistit zdravotní péči v pobytových zařízení sociálních služeb 

8) Je nutné zajistit běžnou zdravotní péči, včetně nemocniční, co nejblíže  

        k pacientovi, aby mohl být zachován jeho kontakt s rodinou  

9) Je nutné rozšířit preventivní péči o seniory i další občany a zlepšit ochranu jejich  

       zdraví  
 


