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ÚVODNÍK
Vážení přátelé,
přinášíme
Vám
druhé
číslo
Zpravodaje
Regionálního výboru TOP 09 Liberec, v němž se
můžete
dočíst
o
plánované
návštěvě
místopředsedy TOP 09 a ministra práce a
sociálních věcí Jaromíra Drábka v Liberci,
úspěšném jednání vedení regionálního výboru,
v jehož důsledku získala liberecká organizace TOP
09 tři místa v Komisích Rady města Liberec, nebo
založení Expertních komisí TOP 09. V závěru
přinášíme informaci o situaci ve zdravotnictví,
připravenou ministrem zdravotnictví Leošem
Hegerem a jeho ministerstvem, která podává
základní odpovědi na často se objevující otázky
dotýkající se zdravotnictví; vzhledem k tomu, že se
v posledních dnech objevila spousta informací
různé kvality, z nichž mnohé jsou bohužel velmi
nepřesné.

Bc. František Gábor
předseda Regionálního výboru TOP 09 Liberec

Setkání místopředsedy TOP 09 a
ministra práce a sociálních věcí
Jaromíra Drábka se členy TOP 09
Liberec
V pondělí 28. února 2011 zavítá na návštěvu
Liberce místopředseda TOP 09 a ministr práce
a sociálních věcí Jaromír Drábek. Jedním
z bodů ministrovy návštěvy bude setkání se
členy liberecké TOP 09. Setkání se uskuteční
od 17:00 hodin, v prostorách liberecké
restaurace DULI (Plzeňka), ve druhém patře
(Moskevská 13/4, Liberec 1). V průběhu
setkání bude Jaromír Drábek připraven
odpovídat na dotazy členů strany, týkající se
především celostátní činnosti TOP 09.
Na setkání bude připraveno malé pohoštění
pro jeho účastníky, a z tohoto důvodu prosíme
členy, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto
setkání, aby potvrdili svou účast do neděle 20.
února předsedovi RV TOP 09 Liberec Bc.
Františku
Gáborovi
na
email:
frantisek.gabor@lib.top09.cz.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011
Minimální výše:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Specifický symbol.
Zpráva pro příjemce:

400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok)
109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank)
513777
členské číslo (bude Vám v nejbližší době zasláno)
ČP: Příjmení Jméno

Prosíme o úhradu členského příspěvku v co nejkratší době po obdržení členského čísla. Upozorňujeme, že
členský příspěvek je z 60 % příjmem regionální organizace. Tzn., že v případě, že pošlete např. 400,-- Kč, RO
Liberec obdrží 240,-- Kč. Členský příspěvek nelze odečíst ze základu pro daň z příjmu.

V případě, že byste chtěli podpořit TOP 09 částkou vyšší, je vhodné učinit tak formou
sponzorského daru. http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/
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Vzhledem k návštěvě místopředsedy TOP 09
Jaromíra Drábka současně dochází k posunutí
otevřeného setkání Regionálního výboru TOP 09
Liberec se členy strany, jehož konání bylo
oznámeno v minulém čísle zpravodaje. Nové
datum, čas a místo tohoto setkání bude oznámeno
s dostatečným předstihem.
Snahou regionálního výboru přitom je zajistit ve
výhledu několika měsíců návštěvu dalšího z
ministrů nebo poslanců TOP 09. Již nyní tak
probíhají jednání o návštěvě poslance parlamentu
za Liberecký kraj Václava Horáčka, která by měla
proběhnout v jarních měsících.

Prosíme tedy případné zájemce, kteří by měli
zájem pracovat v Expertních komisích na úrovni
Libereckého kraje, aby se obrátili na předsedu RV
TOP 09 Liberec Bc. Františka Gábora na email:
frantisek.gabor@lib.top09.cz, nebo na adresu:
TOP 09 Liberec
Moskevská 52/24 (2. patro)
460 01 Liberec IV

Předsednictvo TOP 09 zřídilo tyto expertní
komise:

Aktuality z Liberecké radnice
I přes neúčast TOP 09 v zastupitelstvu krajského
města Liberec (po stažení kandidátky strany v
komunálních volbách, které se uskutečnily na
podzim loňského roku), se členům Regionálního
výboru TOP 09 Liberec podařilo získat, po
jednáních s partnerským hnutím Starostové a
nezávislí (STAN), několik míst v Komisích Rady
města Liberec a liberecká organizace TOP 09 tak
nezůstane po následující čtyři roky zcela bez
zapojení do politiky na úrovni města. V Komisi
pro rozvojové projekty a výběr investorů zasednou
Ing. Robert Korselt a Ing. Kateřina Červená a
členem Komise pro spolupráci s partnerskými
městy se stal Mgr. Pavel Maškarinec.

Expertní komise TOP 09

-

-

Předsednictvo TOP 09 zřídilo na celostátní úrovni
deset Expertních komisí TOP 09, které by měly
sloužit jako sběrná pyramida názorů strany,
s cílem zapojit do její činnosti co nejširší podíl
členské základny. Komise budou působit v rámci
jednotlivých krajů, přičemž krajští garanti vedoucí
komise v jednotlivých krajích, budou současně
členy celostátních komisí, čímž bude zajištěno,
TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV

aby se názorům členské základny dostalo sluchu
na nejvyšší úrovni.

E

-

Expertní komise pro veřejné rozpočty
(předseda Jaromír Drábek);
Expertní komise pro zahraniční politiku a
obranu (předseda Marek Ženíšek);
Expertní komise pro komunální a
regionální politiku (předseda Pavol Lukša);
Expertní komise pro zemědělství a venkov
(předseda Karel Tureček);
Expertní komise pro životní prostředí
(předseda Bedřich Moldan);
Expertní komise pro bezpečnost, justici a
boj proti korupci (předseda dosud nebyl
jmenován);
Expertní komise pro vzdělání, vědu,
výzkum a kulturu (předsedkyně Anna Putnová);
Expertní komise pro průmysl a dopravu
(předseda František Laudát);
Expertní komise pro informační a
komunikační technologie (předseda Jaroslav
Poláček);
Expertní komise pro církve a občanskou
společnost (předseda Nina Nováková).
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Pracovní komise pro město Liberec
Mimo vzniku expertních komisí se regionální
výbor rozhodl iniciovat rovněž vznik odborné
pracovní skupiny pro krajské město Liberec, která
přejde po vzniku Městské organizace v Liberci pod
její gesci.
Pracovní náplní komise bude vyjadřovat se
k jednotlivým krokům současného vedení města a
současně hledat alternativní koncepty pro řízení
města v jednotlivých oblastech. Jádro komise
budou tvořit členové TOP 09, kteří zasedají
v Komisích Rady města Liberec (viz výše).
Případní zájemci z členských řad TOP 09, kteří
budou mít zájem se na práci komise podílet, se
mohou obrátit na předsedu regionálního výboru
TOP 09 Liberec Bc. Františka Gábora na email:
frantisek.gabor@lib.top09.cz, nebo na adresu:
TOP 09 Liberec
Moskevská 52/24
460 01 Liberec IV

Informace o situaci ve zdravotnictví
Jaká je situace ve zdravotnictví a kolik za
něj platíme?
V současné době se šetří ve všech státních
sektorech, snižují se stavy zaměstnanců.
Od roku 2000 došlo k nárůstu výdajů na
zdravotnictví na téměř dvojnásobek.
Odměny lékařů v České republice rostly
(kumulovaně) za posledních 15 let rychleji než
ekonomika i než průměrná mzda. Zatímco v roce
1995 činil průměrný plat lékaře 15 860 Kč (což
činilo cca 1,9 násobek průměrné mzdy) v roce
2009 to bylo již 48 778 Kč (cca 2,1 násobek
TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV
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průměrné mzdy). Situace se tedy postupně lepší a
přibližuje některým zemím EU i v poměru platu
lékaře a průměrné mzdy (např. Skandinávie).
Česká republika vydává na zdravotnictví 7,1 %
HDP. Je pravda, že průměr EU je cca o 2
procentní body vyšší. Je třeba ale srovnávat ČR se
zeměmi s podobným výkonem ekonomiky, nikoliv
s bohatšími zeměmi EU15 (zdravotnictví je
makroekonomicky luxusní statek, tj. podíl výdajů
roste i relativně s růstem bohatství). Polsko
vydává na zdravotnictví 7 % a Maďarsko 7,3 %. ČR
tedy vydává zhruba stejně jako srovnatelné země.
Podepsalo se nějakým způsobem na této
situaci to, že kraje proplácely regulační
poplatky?
Jistě, díl odpovědnosti za nastalou situaci nesou i
kraje, které jsou zřizovatelem cca 34,6% všech
nemocnic v České republice. Právě zdroje krajů,
které byly vynaloženy za náhradu regulačních
poplatků nemocničních zařízení jimi zřizovaných,
bylo možné použít ke zvýšení platů lékařů v těchto
zařízeních. Šlo o téměř 500 milionů korun. Pokud
by se tyto prostředky místo toho rozdistribuovaly
mezi lékaře těchto zařízení, v průměru si mohl
každý lékař polepšit až o cca 6000 Kč za měsíc.
Co se tedy stane, když skutečně odejdou
stovky lékařů?
Dospěli jsme k dohodě, že lékaři z nemocnic
nezasažených současnou personální krizí budou
přijímat více pacientů a současně zdravotní
pojišťovny je nebudou omezovat žádnými limity.
V případě odchodu 3755 lékařů se dostane naše
zdravotnictví téměř do kapacit roku 2000.
Regionálně můžou vzniknout určité problémy
vlivem nerovnoměrného rozložení výpovědí jak
z hlediska
geografického,
tak
z hlediska
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odborností. Akutní péče by však měla být
zajištěna.
Jaké jsou kroky, které skutečně povedou
k řešení situace?
A. Reforma zdravotnictví
1. Definice nároku pacienta a vytvoření
úhradových standardů – přinese nové zdroje
do systému od těch, kteří si budou chtít
připlatit, a omezí klientelismus a korupci.
2. Definování
správného
postupu
při
poskytování péče – zajistí, že každý pacient si
bude moci snazším způsobem ověřit, zda bylo
postupováno správně. Lékař bude také lépe
informován a zbaven nejistoty ohledně
správnosti a přístupnosti postupu.
3. Kontrola vstupu nových technologií – omezí
plýtvání v systému a duplicity – kontrola by
měla do budoucna přinést signifikantní
úspory.
4. Úprava pravomocí a povinností zdravotních
pojišťoven
–
zefektivnění
systému
zdravotního pojištění u nás by mělo přinést
další racionalizaci péče a jejího nakupování ze
strany zdravotních pojišťoven.
5. Změna v systému vzdělávání ve zdravotnictví
– zjednodušením systému a snížením
poplatků je naplňován jeden ze základních
požadavků LOKu.

oblasti sponzoringu a obchodně závazkových
vztazích přispěje k zprůhlednění celého
systému a ulehčí odhalení případných
iregularit.
3. Zavedení a kultivace registru referenčních cen
vybraných léků, zdravotnického materiálu a
techniky a jejich uveřejňování na webových
stránkách MZ ČR je dalším důkazem, že
ministři za TOP09 to s transparentností myslí
vážněji, než si myslíte.
Je zřejmé, že situace v českém zdravotnictví
vyplývá
z mnoha
neefektivních
procesů
v systému. Žádný ministr zdravotnictví za pár
měsíců nedokáže odstranit dvacet let neřešené
problém, ale panu ministrovi Hegerovi už se
podařilo nastartovat reformu a první pozitivní
ohlasy dávají tušit, že se ubírá správnou cestou...

B. Protikorupční opatření
1. Deklarace
obecných
zásad
postupu
zadavatelů při zadávání veřejných zakázek max. transparentnost a otevřenost zadávacích
řízení a důsledná kontrola jejich dodržování
by měla nastavit základní rámec interakce
mezi zadavateli a dodavateli.
2. Nastavení jasných pravidel pro vztahy mezi
dodavateli a zdravotnickými zařízeními v
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