P E T I C E VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY
PROTI DVOJÍ KVALITĚ VE ZDRAVOTNICTVÍ
My, občané České republiky, jsme znepokojeni záměrem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09), zavést
do českého zdravotnictví tzv. nadstandardy. Tento krok povede k dvojí kvalitě zdravotní péče.
Odmítáme, aby o kvalitě poskytované péče rozhodovalo peněžní konto pacienta. Přístup ke zdravotní péči patří
mezi základní lidská práva, které garantuje svým občanům ústavní pořádek České republiky, když čl. 31 Listiny
základních práv a svobod, čl. 31, upravuje, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě
veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které
stanoví zákon.“.
Zdraví není zboží. Každý člověk bez ohledu na sociální a ekonomický status má právo na nejkvalitnější a zároveň
dostupnou a bezplatnou péči. V zemích, kde byly zavedeny nadstandardy, nedošlo k obecnému zlepšení kvality
zdravotnictví. Naopak pro ty, kteří si nemohli za zdravotní péči připlatit, došlo k zhoršení její dostupnosti a
kvality. Toto zásadně jako občané České republiky odmítáme.
My, níže podepsaní, proto apelujeme na vládu ČR a vyzýváme ji k razantnímu odmítnutí jakýchkoliv kroků
vedoucích k zavedení dvojí kvality zdravotní péče, tzn. včetně nadstandardů.
Petici sestavil a ji podává petiční výbor ve složení:

Michal Šmarda, dat. nar. 06. 07. 1975, bytem Žďárská 718, 592 31 Nové Město na Moravě (je zároveň
oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat ve styku se státními orgány, zejm. podle § 3 odst.
3, § 5 odst. 3 PZ),

Lukáš Ulrych, dat. nar. 10. 10. 1992, bytem Jeseniova 553/95, 13000 Praha 3 – Žižkov,

Filip Hausknecht, dat. nar. 4. 9. 1997; Čajkovského 25, Praha 3, 130 00

Martina Hvozdenská, dat. nar. 2. 3. 1975, Holešovská 204, Fryšták 763 16

Lucie Sklenářová, dat. nar. 28. 11. 2002, Pod Zámečkem 1517, Hradec Králové 500 12

Jana Procházková, dat. nar. 11. 7. 1973, Vrbovec 285, Znojmo 671 24

Robin Šín, dat. nar. 25. 5. 1982, bytem Husova 144, Stříbro, PSČ 349 01.
Se shora uvedenou peticí souhlasíme, podporujeme ji a žádáme, aby byla vyřízena v souladu s ustanovením §
5 PZ:
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