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Vážený pan 

MUDr. Jozef Valocky 

Poslanec 

Národní rada Slovenskej republiky 

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80  Bratislava 1 

Slovenská republika 

V Praze dne 17. 5. 2013  

Č. j. : 227/2013 

 

 

 

Vážený pane poslanče,  

 

dovoluji si na Vás jménem České lékařské komory obrátit s naším kolegiálním 

vyjádřením podpory pro slovenské lékaře. 

 

    Česká lékařská komora byla informována, že Národní rada Slovenské republiky 

projednává Vámi předložený a pravděpodobně ve spolupráci s Ministerstvem 

zdravotnictví připravený návrh novely zákona o poskytovatelích zdravotní péče, který 

zásadně mění a zpřísňuje kritéria tzv. bezúhonnosti, která musí splňovat lékař.  

    Podle nového zákona by již bezúhonným nebyl lékař, který by spáchal 

jakýkoliv trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem povolání. Nově se 

v této souvislosti zavádí trestný čin porušování povinností a vyhýbání se výkonu 

povinností za krizové situace. 

    Podle informací, které máme k dispozici, by Ministerstvo zdravotnictví rovněž 

mělo získat pravomoc udělovat lékařům finanční pokuty, jejichž následkem by mohlo 

být též vyloučení z výkonu zdravotnického povolání na dobu 10 let, a to i bez 

rozhodnutí soudu. 

    

     Česká lékařská komora je toho názoru, že výše zmiňovaný návrh, omezující 

demokratické svobody zaručené tak jako ostatním občanům i lékařům, je v rozporu 

s Úmluvou Mezinárodní organizace práce o zrušení nucené práce č. 105 z roku 1957.  

    Cílem návrhu nemůže být podle našeho názoru snaha vyřešit problém 

nedostatku lékařů v nemocnicích na Slovensku, který je objektivním následkem 
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neuspokojivých pracovních a platových podmínek, cílem je s největší 

pravděpodobností potrestání účastníků protestní akce z roku 2011 a zastrašení lékařů, 

aby si již pro příště nedovolili hájit svá práva garantovaná Ústavou Slovenské 

republiky.  

 

 

 

Vážený pane poslanče, 

 

   dovoluji si Vás tímto požádat, abyste nedemokratický návrh omezující práva 

slovenských lékařů vzal jako jeho předkladatel zpět. Přijetí návrhu omezujícího práva 

slovenských lékařů by totiž zásadním způsobem poškodilo pověst Slovenské republiky 

jako demokratického státu a vedlo by patrně k odchodu dalších slovenských lékařů do 

emigrace. Nedostatek lékařů ohrožující kvalitu, dostupnost a bezpečnost zdravotní 

péče na Slovensku by se tak ještě prohloubil. 

 

 

 

Děkuji za pomoc. 

 

S uctivým pozdravem  

 

 

 

                                                                MUDr. Milan Kubek 

                                                      Prezident České lékařské komory 


