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Yk: stižnost na postup Mgr. Venduly Pírkové

Vážená paní ministryn!,

tímto bych Vás chtěl upozornit na nezákonný postup Ministerstva zdravocnictví.

Dopisem ze dne 21.12.2009, čj.: 59525NZV12009, který k tomuto dopisu pnkládám, mi Mgr.
Vendula Pírková sděluje, že ministerstvo stanovilo počet rezidenčních míst. aniž bychom se na
tomto postupu jakkoli podíleli nebo byli ke spolupráci ze strany ministerstva přizváni. Zákon č.
95/2004 Sb., ve zněnl pozdějších pfedpísO, v ustanovení § 21a odstavec I urtuje povinnost
Ministerstvu zdravotnictví stanovit počet rezidenčnlch mf SI a výši dotace na rezidenční místo ve
spolupráci s Ceskou lékatskou komorou a dalšími v zákoně určenými institucemi. V dané věci
byl zákon hrubě porušen, neboť Ceská léka/ská komora nebyla k žádnému jednáni ani spolupráci
ministerstvem přizvána a návrh, se kterým CLK nesouhlasí, vypracovalo ministerstvo bez
jakékoli spolupráce s CLK.

Konst8luji, že v posledním období jde bohužel již o opakované hrubé porušení zákona ze
strany Ministerstva zdravOlnictvi ve vztahu k Ceské lékařské komofe. Žádám Vás proto, abyste ve
veci zjednala nápravu. Nebude-Ii náprava zjednána, nezbude mi než se obrátit na pfedsedu vlády
CR a požádat o zjednáni nápravy jeho.

S úctou

PHloha: dle textu

~
MUDr. Milan Kubek

preziden, Ceské léka/ské komory
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Vážená paní
Mgr. Vendula Pírková
ředitelka odboru VZV
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
120 00 Praha 2

V Praze dne 22.12.2009
Č.j.: 1077/2009

Věc: stanoveni POČtu rezidenčních míst a YÝ§e podpory

Vážená panl magistro,

odpovídám na Vál dopis ze dne 21.12.2009, č. j. 595251VZV12009.

Konstatuji. že Ministerstvo zdravotnictví ČR opakovaně porušuje zákon.

Podle § 21 a odstavec I zákona Č. 95/2004 Sb., ve zněnl yozdějších pfedpisů "Ministerstvo ve
spolupráci s univerzitami, odbornými společnostmi a Ceskou lékařskou komorou, L:eskou
stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou každoročně nejpozději do 3 I. prosince
pfíslušného kalendářního roku stanoví a zvefejní způsobem umožňujícím dálkový pNstup
maximální počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání, ve kterých
bude zahájeno specializační vzdělávání v následujícím roce a výši dotace na rezidenční místo".

Přestože zákon zcela jasně zakotvuje povinnost ministerstva stanovit počet rezidenčních míst a
výši dotace na rezidenční místo ve spolupráci S Ceskou léka1kou komorou a dalšími v zákoně
vyjmenovanými institucemi. nebyla Ceská lékafská komora k žádnému jednání ani spolupráci
vyzvána.

Se stanoveným počtem rezidenčních míst Ceská lékařská komora nesouhlasí a trváme na
legitimním postupu, tak jak jej stanoví zákon. Na Váš nezákonný postup současně upozorňuji
ministryni zdravotnictví s tím, že nebude-Ii zjednána náprava, bude na nezákonnost postupu
ministerstva upozorněn a požádán o zjednáni nápravy predseda vlády Ceské republiky.

S úctou

/~
MUDr. Milan Kubek

prezident CLK


