
ZDRAVOTNICTVÍ SE NESMÍ STÁT 
KŠEFTOVÁNÍM SE ZDRAVÍM

 PROHLÁŠENÍ
● Českomoravské konfederace odborových svazů, 
● Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 
● Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, 
● Svazu pacientů ČR, 
● Profesní  odborové  unie  zdravotnických  pracovníků 

Čech, Moravy a Slezska

Z  věcného  záměru  zdravotních  zákonů,  které  nyní  předložil  ministr 
zdravotnictví  Tomáš Julínek,  vyplývá, že vláda chce postupně privatizovat 
celé české zdravotnictví. A to jak jednotlivá zdravotnická zařízení, zejména 
klíčové fakultní nemocnice, tak dokonce i celý systém veřejného zdravotního 
pojištění, včetně  zdravotních pojišťoven.

Chce  tak  učinit  za  podmínek  výhodných  pouze  pro  nabyvatele  tohoto 
obrovského majetku, které jsou zcela nevýhodné nejen pro zaměstnance,  ale 
doslova  pro  všechny  občany,  neboť  zásadním  způsobem  ovlivní  rozsah  i 
kvalitu poskytované péče.

Věrouka ministra  Julínka,  že  trh  vyřeší  vše  i  ve  zdravotnictví,  je  ztrátou 
soudnosti. Jde o antihumánní návrh totální destrukce dosavadního systému 
zdravotní péče hrazené z pojištění, které si povinně pro případ nemoci platí 
občané.  
Navrhované záměry mají učinit ze zdravotnictví soukromý byznys se zdravím 
za veřejné prostředky.  

Peníze vybrané od daňových poplatníků na zdravotní pojištění poplynou do 
rukou  podnikatelských  skupin,  které  mají  ovládnout  a  zprivatizovat 
zdravotní pojišťovny. Ministerstvo se netají tím, že má jít o jakousi podobu 
povinného ručení. 

Zdravotní  pojišťovny v soukromých rukou mají   hrát klíčovou roli v 
našem zdravotním systému a disponovat všemi finančními prostředky 
vybíranými na zdravotní pojištění. Počítá se  zaváděním dalších plateb 
pacientů,  budou   existovat  tzv.  plány  řízené  péče,  které  omezují 
svobodnou volbu  lékaře  a  nepočítají  s rozsahem péče,  na  který  jsou 
čeští občané zvyklí atd. 



Hrozí,  že  peníze  vybrané na zdravotní  pojištění  budou místo k úhradě co 
nejlepší  zdravotní  péče  sloužit  především k vytváření  zisku,  jehož  většinu 
budou moci  majitelé  pojišťoven  odvádět  mimo zdravotnictví.  Pacient  se  o 
možnosti  poskytnutí  kvalitnější,  ale  dražší  péče,  ani  nedozví,  protože 
pojišťovny i  rozsáhlé řetězce nemocnic mohou být v rukou téhož majitele, 
jehož zájmem bude vybírat co nejvíce na pojistném, ale vydávat co nejméně 
za péči.

Signatáři  tohoto  prohlášení  vážně  varují  politiky  i  veřejnost  před 
následky  připravované  velké  zdravotnické  loupeže,  která  bude 
znamenat zhoršení dostupnosti zdravotní péče, omezení jejího rozsahu 
a snížení její kvality. 

Nikde v Evropě není zdravotnictví pouze privátní. Soukromé zdravotní 
pojišťovny a soukromé nemocnice tvoří ve vyspělých zemích důležitý a 
užitečný doplněk, nic víc, nic méně. 

Na  rozdíl  od  regulačních  poplatků  jsou  tyto  ministrem  Julínkem 
navrhované změny nevratné. 

Varujeme  před  riskantním  experimentem,  který  hazarduje  se  zdravím 
občanů České republiky.

ZABRAŇTE VELKÉ ZDRAVOTNICKÉ LOUPEŽI!!!!

V Praze dne 7. 2. 2008


