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Vážené kolegyně a kolegové, 
Obracím se na vás se závažnou informací, která má velký význam zejména pro soukromé lékaře, tímto se tedy 
omlouvám všem ostatním, kteří se třeba o dění v českém zdravotnictví nezajímají. 
Ministr Adam Vojtěch (ANO) předkládá poněkud nestandardním způsobem zásadní novelu zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podrobnosti naleznete v příloze, případně v aktualitách na www.lkcr.cz 
Ministr Vojtěch navrhuje zrušit rámcové smlouvy, které upravují smluvní vztahy mezi pojišťovnami a 
soukromými lékaři. Chce umožnit pojišťovnám, aby bez udání důvodu mohly vypovídat smlouvy soukromým 
lékařům. Schválení návrhu by vedlo ke znehodnocení našich soukromých praxí a vzalo by nám jakoukoliv 
existenční jistotu.  
Důsledkem by byl nevolnický systém, kdy by nám za práci pojišťovny mohly platit ještě méně než dosud. Vedle 
pojišťoven by z nastalého prokorupčního prostředí mohly profitovat pouze velké řetězce, jejichž zájmy ministr 
Vojtěch zastupuje. 
Vážené kolegyně a kolegové, 
Česká lékařská komora tento zákeřný návrh ministra Vojtěcha projednávala včera na poradě předsedů OS ČLK. 
Ve stanovené pětidenní lhůtě jsme uplatnili své připomínky. Komora tento pro soukromé lékaře likvidační 
návrh samozřejmě odmítá a učiníme vše pro to, aby návrh ministra Vojtěcha neprošel. Na to se můžete 
spolehnout. Přesto vás chci požádat o pomoc. Ministra Vojtěcha dosud bezvýhradně podporuje několik velmi 
vlivných organizací. Jedná se zejména o předsednictvo ČLS-JEP, Sdružení praktických lékařů, Sdružení 
praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení ambulantních specialistů a Sdružení soukromých gynekologů, 
tedy organizace tvořící tzv. Koalici soukromých lékařů.  Vzhledem k tomu, že představitelé těchto organizací v 
uplynulých dnech podrazili snahu nemocničních lékařů domoci se lepších pracovních a platových podmínek, 
není jisté, jak se tito lidé zachovají nyní, kdy je ohrožena existence soukromých lékařů. Dají i tentokrát přednost 
zájmům ministra Vojtěcha před zájmy lékařů? Nevím. V každém případě prosím ty z vás, kdo jste členy 
uvedených organizací, abyste využili svého vlivu a zatlačili na jejich vedoucí představitele, aby alespoň tentokrát 
České lékařské komoře v boji za práva lékařů pomohli. 
Děkuji vám a zůstávám s kolegiálním pozdravem 
        MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 
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