Dopis předsedy SPL prezidentovi ČLK ze dne 14.9.2019
(reakce na rozeslaný dopis ČLK)
Vážený pane prezidente,
reaguji na Váš dopis, kterým se obracíte na naše členy. Rád bych Vás ujisti, že návrh novely zákona č.
48/1997 Sb. projednalo předsednictvo SPL ČR dne 9. 9. 2019. Naše zásadní připomínky k této novele
jsme zaslali Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 12. 9. 2019 ve 13:46, kopie byla odeslána všem
účastníkům včetně ČLK, té na tyto dvě adresy: recepce@clkcr.cz; sekretariat@clkcr.cz. Požádali jsme
ministerstvo o schůzku, na které bychom projednali naše zásadní výhrady k navrhované novele.
Ministerstvo reagovalo obratem a schůzka proběhne 23. 9. 2019. O tom jste jistě dobře informován.
Předpokládám, že naše připomínky budeme schopni racionálně obhájit a dosáhneme změny názoru
ministerstva jako již mnohokrát. Dáváme přednost racionální argumentaci a civilizovanému dialogu s
partnery i oponenty. Jsme přesvědčeni, že je to lepší způsob, jak prosadit naše cíle než nátlak,
hysterický křik a vytváření apokalyptické atmosféry. Myslím, že kdyby ČLK postupovala podobně,
těšila by se mnohem většímu respektu a úctě svých partnerů i protivníků a byla by schopna
efektivněji prosazovat zájmy lékařského stavu. Jistě by to bylo ku prospěchu věci a musím říci, že jako
člena ČLK mě mrzí, že komora svým konfrontačním způsobem komunikace dlouhodobě nepřispívá
konstruktivní debatě o problémech našeho zdravotnictví.
Rád bych Vás ujistil, že přestože SPL ČR má odlišný názor na současné vedení ministerstva, než
zastává vedení ČLK, nehájíme zájmy ministra, ale výhradně zájmy našich členů. Tam, kde s názory
vedení ministerstva nesouhlasíme, neváháme se ozvat. Většinou pak dokážeme vyjednat řešení
akceptovatelné pro obě strany. Připusťme možnost, že jste ještě v pátek odpoledne, kdy jste dopis
naším členům posílal, nebyl personálem Vaší kanceláře o připomínkách SPL informován, i když bych
to v instituci disponující rozsáhlým profesionálním aparátem neočekával. Pokud by Vás skutečně
zajímalo, jak se SPL ČR postaví k navrhované novele, mohl jste mi kdykoliv zavolat. Mobil na mě máte
a nikdy se nestalo, že bych Vám nezvedl telefon. Stejně tak se mohli spojit právníci ČLK s právníky
SPL, jako již mnohokrát, když koordinovali vzájemný postup. Soudím, že pokud se tak nastalo, a raději
jste oslovil nevyžádaným e-mailem naše členy, nebylo Vaším cílem zjistit postoj SPL ČR k avizované
novele a spojit síly k její nápravě. Vnímám to jako jasnou odvetu za postoj SPL ČR a KSL k současnému
dění ve zdravotnictví. Nebylo ale příliš taktické použít téma, na kterém se shodneme, tedy
nepovedený návrh novely shora jmenovaného zákona jako záminku pro útok na Sdružení praktických
lékařů.
Nemohu souhlasit s Vaším tvrzením, že naše organizace (tj. SPL, ostatní členové KSL a ČLS JEP)
někoho podrazily. Pouze vidíme situaci jiným pohledem a svůj postoj jsme si dovolili vyjádřit. Naše
názory na způsob řešení problémů českého zdravotnictví jsou naprosto konzistentní a říkáme je léta.
Je třeba vzít na vědomí, že je tu velká skupina lékařů, kteří jsou sice povinně členy ČLK, ale na řadu
věcí mají zásadně jiný názor než její současné vedení a mají legitimní právo své názory prosazovat.
Říká se tomu demokracie. Té si v SPL velmi vážíme, pěstujeme ji a ctíme za všech okolností. Rád bych
Vás tedy zpravil o tom, že způsob, jakým se SPL postaví k akci tzv. „krizového štábu“, schválilo na své
řádné schůzi jak předsednictvo, tak i patnáctičlenný výbor SPL ČR. Ten je řádně zvolený delegáty
Konference SPL ČR, kteří jsou delegováni členy SPL. Troufám si tedy považovat za nezpochybnitelný
fakt, že vedení SPL ČR hájí zájmy a postoje svých více než 5 000 DOBROVOLNÝCH členů. Vaši snahu
naznačovat opak považuji za urážející.
Vážený pane prezidente, kdysi jsme se dohodli, že se v zájmu zachování korektních vztahů mezi
našimi organizacemi vyhneme vzájemným útokům a budeme se snažit, abychom neakcentovali
témata, ve kterých se rozcházíme, a naopak budeme pracovat na tématech, kde máme shodu. Já se
cítím být svým slovem nadále vázán. Zdržel jsem se reakce, když jste hovořil a psal o
nereprezentativních a nekompetentních zástupcích primární péče. Váš včerejší dopis ovšem

představuje zásadní porušení naší džentlmenské dohody, ke kterému již mlčet nehodlám. Důrazně
Vás žádám, abyste se vyvaroval útoků na SPL a nevměšoval se do jeho vnitřních záležitostí. Věřím, že
svůj krok přehodnotíte a umožníte tak bezkonfliktní komunikaci našich organizací a další spolupráci
nad tématy, která máme společná. Jsem si jist, že by to bylo ku prospěchu celého lékařského stavu.
S pozdravem
Petr Šonka, předseda SPL ČR
14.9.2019

