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USNESENÍ 11. SNĚMU LÉKAŘSKÉHO ODBOROVÉHO KLUBU

Změna stanov:
Sněm Lékařského odborového klubu schválil nové stanovy, z nichž vyplývá, že dochází ke změně
názvu organizace na Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) v souvislosti se
sloučením Svazu českých lékařů s Lékařským odborovým klubem. Nové stanovy jsou přílohou
usnesení. LOK-SČL se tak stává právním nástupcem Svazu českých lékařů.

Volby nového vedení:
Předsedou LOK-SČL sněm zvolil MUDr. Milana Kubka.
Místopředsedou LOK-SČL sněm zvolil MUDr. Janu Vedralovou.
Členy předsednictva sněm zvolil MUDr. Martina Engela, MUDr. Marcelu Henčlovou,
MUDr. Davida Kleina, MUDr. Jana Lisu, MUDr. Antonína Nechvátala,
MUDr. Marcelu Sojákovou, MUDr. Michala Sojku, MUDr. Davida Štěpánka,
MUDr. Tomáše Rozvadovského.
Členy Revizní komise LOK-SČL sněm zvolil: Doc. MUDr. Václava Dostála,
Doc. MUDr. Květu Kvapilíkovou a MUDr. Jaroslava Štrofa.

Sněm přijal programové prohlášení:
Kdo jsme?
1) Lékařská odborová a profesní organizace.
Co chceme?
1) Pozdvihnout sebevědomí lékařů zaměstnanců.
2) Prosadit spravedlivé finanční ohodnocení práce lékařů a ostatních zdravotníků.
Pro lékaře zaměstnance požadujeme příjmy ve výši trojnásobku průměrné mzdy v ČR.
3) Zlepšit pracovní podmínky lékařů zejména snížením množství přesčasové práce a pracovní
pohotovosti a prodloužením dovolené na zotavenou. Zpřísnit pravidla ochrany zdraví při
práci.
4) Zbavit lékaře nutnosti vykonávat nekvalifikované práce.
5) Zbořit bariéru mezi nemocnicemi a privátním ambulantním sektorem.
Umožnit všem kvalifikovaným lékařům souběh práce v nemocnici se soukromou
ambulantní praxí.
6) Vytvořit mechanismus pro vstup do lékařského povolání. Stanovit pravidla pro ukončení
pracovního poměru a provozování soukromé praxe poskytující péči financovanou
z veřejného zdravotního pojištění.
7) Usnadnit našim lékařům pracovní uplatnění v zahraničí. Sblížit naše zdravotnictví s pravidly
platnými v EU.
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Sněm schválil požadavky LOK–SČL pro následující období a uložil všem funkcionářům
LOK-SČL pracovat na prosazení těchto požadavků:
1) Zvýšení příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí ze současných 100-700
Kč na 1000-3000 Kč, a to formou novelizace nařízení vlády č.252/1992 Sb. (předsednictvo
LOK již návrh předložilo).
2) S platností od 1. 1. 2002 pro zdravotnické pracovníky navýšení platových tarifů o 20 %
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec
zařazen. Předsednictvo LOK-SČL vypracuje návrh příslušné novelizace nařízení vlády č.
251/1992 Sb. v platném znění, který by výši příplatku přiznaného zdravotníkům zvýšil ze
současných 10 % na zmiňovaných 20 %.
3) V katalogu prací, který je přílohou zákona č. 143/92 Sb. v platném znění, zařazení lékařů
absolventů do 12. platové třídy, lékařů s I. atestací do 14. platové třídy a lékařů s II. atestací
nebo s atestací nástavbovou do 16. platové třídy.
V Praze dne 10. dubna 2001
Zapsal: MUDr. Michal Sojka
Za správnost ručí: MUDr. Milan Kubek – předseda
MUDr. Jana Vedralová – místopředseda
MUDr. Jaroslav Štrof – předseda revizní komise

