
Vláda zvedá zdravotníkům platy a podpoří víc absolventů lékařských fakult

Konference Zdravotnictví 2017, kterou pořádaly Unie 
zaměstnavatelských svazů a divize Medical Services 
společnosti Mladá fronta, potvrdila, že mnoho palči-
vých problémů v českém zdravotnictví zůstává nedo-
řešeno. Především nedostatek zdravotníků a jejich 
vzdělávání. 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček na kon-
ferenci uvedl, že nebere nedostatek lékařů a ses-
ter v Česku na lehkou váhu a pro příští rok počítá 
s dalším navýšením tarifní složky platu, a to již potře-
tí v řadě. „Motivací pro zdravotníky je vedle zlepšení 
systému vzdělávání samozřejmě i platové ohodnoce-
ní. V tomto ohledu to není ve stadiu slibů, tato vláda 
navýšení realizovala opakovaně a ještě jednou jej pro-
vede k 1. lednu 2018, a to potřetí vždy o deset pro-
cent, tudíž celkem o 30 procent. Jde o v minulosti ne-
bývalé zvýšení,“ uvedl na konferenci Němeček. 

Jak ministr dále připomněl, zákon o č. 95/2004 
„o postgraduálním vzdělávání lékařů“ bude 9. listopa-

du procházet závěrečným, třetím čtením ve sněmov-
ně. Ke konci letošního roku předpokládá Němeček 
také ukončení projednávání zákona o vzdělávání ses-
ter. Novinkou je spolupráce resortu s ministryní škol-
ství mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou na 
společné podpoře absolventů lékařských fakult. „Naší 
snahou je navýšit počty absolventů o 25 procent. Z in-
formací jednotlivých fakult víme, že žadatelů o stu
dium je výrazný převis,“ řekl ministr. 

K podpoře vzdělávání zdravotníků se připojil také 
prezident Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, který na 
konferenci oznámil zahájení kampaně pro studium 
na středních zdravotnických školách Studuj zdrávku. 
Ta by měla napomoci propagovat sesterskou profesi, 
a ovlivnit tak do budoucna navýšení počtu absolven-
tů těchto škol. 
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Konference Zdravotnictví 2017 se konala pod zá-
štitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR 
Svatopluka Němečka, který se zúčastnil i tisko-
vé konference, jež předcházela odborným blokům 
přednášek. Zleva Svatopluk Němeček, ministr 
zdravotnictví České republiky, a Jiří Horecký, prezi-
dent Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

V rámci ekonomicko-právního bloku hovořil o sta-
bilitě úhradového mechanismu českého zdravot-
nictví Michal Krejsta, generální ředitel firmy  
Omega Pharma CZ&SK.

Řečníci resortního bloku (zprava): Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví, Jiří Horecký, prezident Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR, Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Josef 
Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Eduard Sohlich, předseda Asocia-
ce českých a moravských nemocnic, Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

V rámci slavnostního galavečera konference Zdravotnictví 2017 věnovala Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR a Medical Services Mladé fronty, a. s., za podpory nadace AGEL a společností Astellas 
Pharma a Takeda Pharmaceuticals Czech Republic šek Dětskému centru Jihočeského kraje, o. p. s. 
Zleva: patronka projektu Jana Hercogová, přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na 
Bulovce, Karel Novotný, ředitel divize Medical Services Mladé fronty, a. s., Martin Karas, ředitel Dět-
ského centra Jihočeského kraje, o. p. s., Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 
Hideshi Yamamoto, Commercial Lead Czech Republic, který předal šek za společnost Takeda Phar-
maceuticals Czech Republic, Jan Michálek, marketingový ředitel PROMA REHA, s. r. o., patronka pro-
jektu, herečka Daniela Šinkorová.
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