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»Reforma pana Julínka« tedy
skutečný problém neřeší, pouze
vytváří další zdroje pro lékárny 
a privátní lékaře, kteří budou navr−
hované poplatky inkasovat. Jediný
poplatek, se kterým mohu vnitřně
souhlasit, je poplatek za pobyt −
stravu v nemocnici. 

Můj názor na zdravotnictví vy−
chází z dvacetileté praxe v ekono−
mice a šestileté zkušenosti ze zdra−
votního výboru Parlamentu. Lapi−
dárně by se dal vyjádřit slovy: Pe−
něz ve zdravotnictví není nikdy a ni−
kde dost. Vývoj a výzkum v této ob−
lasti roste neuvěřitelným tempem 
a tak i nároky na finance jsou pořád
vyšší. Přitom jsou finanční zdroje
(zdravotní pojištění a část státního
rozpočtu) tvořeny z úrovně čes−
kých mezd a českého státního roz−
počtu, ale potřeby zdravotnictví

Zdravotnictví je zřejmě nejcitlivější oblastí, jíž se dotýká připravovaná
vládní »reforma financí«. Jsou pořádány různé konference ke zdůvodnění
potřeby reformy zdravotnictví. Základem je nedostatek financí v rezortu,
hledají se úspory, případně prý i nové zdroje. Reforma ale ve skutečnosti
znamená pouhé zavedení poplatků s cílem zabránit plýtvání ve spotřebě
léků, četnosti návštěv u lékaře a při pobytu v nemocnici. Přitom očekáva-
ná výše úspor z tohoto titulu je 5 až 6 miliard. Ale rozpor mezi zdroji a po-
žadavky zdravotnictví se pohybuje mezi 20 až 30 miliardami korun.

Co si myslím o (ne)reformě zdravotnictví

jsou ovlivňovány nákupem léků 
a přístrojů ze zahraničí. A kupní síla
českého občana je pětkrát nižší než
občana unie. Po−
kud tento rozpor
nevezmeme na
vědomí a nevyvodíme z něj závěry
pro stanovení zaručené (standardní)
zdravotní péče v rámci veřejného
pojištění a možností českého stát−
ního rozpočtu, budeme problém
neustále valit před sebou a on bude
narůstat do gigantických rozměrů. 

Řešení problému zdravotnictví
znamená hledat jak na straně zdro−
jů, tak na straně čerpání. (Jen pro
informaci čtenářů: zatímco v roce
1995 šlo do zdravotnictví necelých
90 miliard. dnes je to už přes 210
miliard korun!). U zdrojů lze (ryze
hypoteticky) zvýšit odvody zdra−
votního pojištění, účast pacienta na

léčebných úkonech a také zvýšit
podíl státního rozpočtu pro zdra−
votnictví. Ale... Už dnes jsou u nás
odvody na zdravotní pojištění jedny
z nejvyšších v Evropě. Jejich další
zvýšení by ještě zdražilo pracovní
sílu a snížilo konkurenceschopnost
našich podniků. »Nehrozí« ani zvý−
šení podílu státního rozpočtu pro
zdravotnictví, které by při součas−
ném schodku muselo jít na úkor ji−
ných rezortů. A zvýšení spoluúčasti
pacienta by bylo protiústavní, proto−

že každý pacient
má mít rovnocen−
ný přístup k při−

měřené zdravotní péči.
Co se týče čerpání financí, je na−

še zdravotnictví bezedné. Máme
neúměrně vysoké náklady na léky
(v roce 1995 to bylo 20 miliard,
dnes dáváme za léky 70 miliard ko−
run). Nepřiměřeně vysoký je i počet
nemocnic. Máme jich 200 různého
typu, zatímco v sousedním Rakous−
ku je 70 nemocnic, v Dánsku 30
(přitom Rakousko má 10 milionů
obyvatel jako Česká republika a Dán−
sko 5 milionů). Totéž platí pro spe−
cializované zdravotní ambulance. 
V některých okresech máme 8 až
10 ortopedů na kilometr čtvereční

a ještě více gynekologů. Obrovské
jsou náklady na nákup drahých pří−
strojů, které pak mnohdy nejsou ani
pořádně využívány. K tomu připočí−
tejme vysoký počet návštěv u léka−
ře, zneužívání pobytu v nemocni−
cích a samozřejmě požadavky léka−
řů na vyšší platby z pojišťoven.

Je jasné, že chybějící prostředky
lze získat jedině úsporami ve výše
jmenovaných oblastech (spotřeba
léků, počet nemocnic a specializo−
vaných abmulancí), které dnes pohl−
tí téměř dvě třetiny veškerých pro−
středků zdravotnictví (130 až 150
miliard). Pokud by se zde snížilo
čerpání o 10 až 15 %, je reálné zís−
kat pro rezort oněch chybějících 20
miliard. A ne jenom zlomek potřeb−
né částky, jak navrhuje ministr Julí−
nek. Podle mého názoru by zde mě−
ly velký kus práce udělat zdravotní
pojišťovny. Mají v rukou ekonomic−
ké páky, mají i odborné znalosti 
a možnost srovnávat se zahrani−
čím. Spotřebu léků lze regulovat je−
jich cenou, vyhláškami minister−
stva zdravotnictví a financí. Úspory
je ale nutné hledat u všech složek,
čerpajících ze zdravotnictví. 

Alfréd MICHALÍK, 
poslanec PS Parlamentu ČR
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Demonstraci svolala iniciativa »Ne
základnám« s celostátní působností,
ke které se přihlásily desítky nejrůz-
nějších hnutí a organizací bez ohledu
na politické či náboženské přesvěd-
čení. Nad hlavami demonstrantů se
objevilo množství transparentů se
slogany odmítající stavbu základny 
a požadující vypsání referenda.

Během demonstrace byly rovněž
podepisovány petiční archy. Podle
aktivistů bylo získáno 2 000 podpisů.

Na demonstraci přijeli i někteří
starostové z brdských obcí, v jejichž
blízkosti má být postavena základna
USA. Z Jinců, Hvož�an, Štítova, Za-
ječova, Rožmitálu pod Třemšínem.
Ve svých vystoupeních informovali
mimo jiné o tom, že se nebojí a orga-
nizují v nejbližších dnech obecní refe-
renda a již předem vědí, jak dopad-
nou. Pozdrav poslal také starosta
Trokavce: »Žádné cizí vojáky, žádná
cizí základna! Jsme proti tomu, aby
naše krásné Brdy byly zničeny.«

Na demonstraci vystoupila i řada
dalších řečníků:

Jako tisíce lidí, kteří přijeli do Prahy ze všech koutů republiky v sobotu
26. května, i já jsem se zúčastnil na sluncem rozpáleném Václavském náměs-
tí demonstrace odpůrců proti základnám USA na území České republiky.

Jan Tamáš, mluvčí iniciativy: »Pro-
tiraketová obrana je zbraní prvního
úderu, je to nástroj globální nadvlá-
dy, nenechejme si nutit představu,
že nic nezmůžeme, když se nepod-
dáme, máme šanci vytvořit svět ta-
kový, jaký chceme - bez válek, bez
zbrojení, bez ná-
silí a utrpení. Vlá-
da zrazuje zájmy
České republiky. Už nejde o to, žádat
změnu politiky, ale odstoupení vlády.
Vyzýváme Topolánkovu vládu k de-
misi. Odejděte, už jste nadělali dost
škody!«

Zdeněk Troška, režisér, přišel de-
monstrantům říci, že mír není jen po-
hádka. »Škoda, že z kumštýřů jsem
tady sám, že by se báli? Jediná od-
pově� těm nahoře, které jsme zvolili
a oni nás zklamali, příště už je nevo-
lit.« A zažertoval, že jde psát scénář
Slunce, seno a rakety.

Stanislav Antoniv, předseda sta-
vebních odborů: »Namísto zbrojení
je třeba řešit globální problémy ve
světě, bídu, hlad a chudobu.«

Věra Chytilová, režisérka, poslala
pozdrav, abychom to nevzdávali, aby
Američanům došly peníze a nemohli
to tady udělat.

Matěj Stropnický, českomoravská
konfederace odborových svazů se
vyslovil pro referendum k základnám
a informoval, že na 23. června 2007
svolávají odbory demonstraci proti

reformě veřej-
ných financí.

Pavel Poljan-
ský, dálkový plavec, vyslovil pře-
svědčení, že lidé dříve nebo později
pokoří vojenskoprůmyslový komplex
a figurky, které mu slouží. Na protest
proti umístění radarové základny 
v České republice se chystá přepla-
vat kanál La Manche.

Tom Casidy, veterán z Iráku, řekl,
že poslední věc, kterou svět potřebu-
je, je další země s americkou základ-
nou. Válku v Iráku označil za imperia-
listickou agresi. Základny USA všude
ve světě s sebou nesou mnoho špat-
ného, stoupá kriminalita, obchod 
s drogami, znásilnění, prostituce.
Většina zemí vidí Ameriku jako tyra-
na. USA je jednou z nejnenáviděněj-

ších zemí světa, mají více nepřátel
než spojenců. 78 % Američanů 
s Buschem nesouhlasí. »Nenechejte
vaši vládu, aby rozhodnutí o radaru
udělala za vás, bojujte, když se spojí-
te, nikdo vás neporazí,« řekl.

Lá�a Klein, písničkář, složil a za-
zpíval píseň proti základně USA s ref-
rénem »nechceme na Brdech amíc-
kýho radara, nechceme ho za dolary,
za víza, ba ani zadara«.

Kateřina Konečná, poslankyně Par-
lamentu ČR, konstatovala poklonko-
vání vládních sdělovacích prostřed-
ků, které se vyhýbají diskuzi a věnují
se jen propagaci vládního stanovis-
ka. Konstatovala, že ti poslanci, kteří
by budování radaru povolili, už příště
poslanci nemusí být, a ti co přijdou
po nich, případnou smlouvu o výstav-
bě základny USA u nás stejně zruší.

Lubomír Zaorálek, poslanec Parla-
mentu, upozornil, že vláda začala 
o radaru vyjednávat několik hodin po
svém zvolení. Souhlas k umístění cizí
vojenské základny může dát podle 
ústavy jen Parlament.

Jiří STRNAD, 
předsedaMěV KSČM
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Byl jsem v Praze na demonstraci
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