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Zdravotnictví 
se pomalu vzpama-
tovává z omikronové 
vlny epidemie ne-
moci covid-19, která 
zvolna končí. Kvůli 
předčasnému roz-
volňování a  rušení 
protiepidemických 
opatření pomaleji, 
než bychom si přáli, 

ale díky nastupujícímu teplému počasí nezadr-
žitelně. Co bude na podzim, to nikdo neví, ale 
během letních měsíců nám příroda s největší 
pravděpodobností opět poskytne oddechový 
čas. Záleží na nás, jak jej využijeme. Tedy zda již 
potřetí propadneme uspokojení ze zdánlivého 
„vítězství nad covidem“, či zda se budeme při-
pravovat na možnou další vlnu. Nemoc, která 
zabila více než 40 tisíc našich spoluobčanů, 
čímž v podstatě vyhubila jedno větší okresní 
město a zkrátila v naší zemi průměrnou oče-
kávanou délku života, by si zasloužila větší re-
spekt. Arabové mají přísloví: „Důvěřuj Alláhovi, 
ale velblouda si raději přivaž.“ 
Opatrnosti není nikdy nazbyt 
a například sportovci dobře 
vědí, jak zásadní je pro nad-
cházející sezonu právě letní 
příprava. Byl bych rád, kdyby 
to pochopilo i vedení Minister-
stva zdravotnictví a konečně rozjelo tu dlouho 
slibovanou kampaň, která lidem vysvětlí, jak 
důležité bude nechat se na přelomu léta a pod-
zimu proti covidu opět přeočkovat.

Z covidu jsme se ještě nevzpamatovali a už 
naše chronicky podfinancované a personálně 
zdevastované zdravotnictví musí čelit další 
výzvě. Úkolu zajistit pro 350 tisíc uprchlíků 
z Ukrajiny zdravotní péči na takové úrovni, na 
jakou jsou zvyklí naši pacienti. Nebude to jed-
noduché a ani laciné. Čekací doby na vyšetření 
a plánované výkony se budou dále prodlužovat. 
Nemá smysl zastírat, že rozdíl mezi úrovní zdra-
votnictví na Ukrajině a u nás je velký. Přicházejí, 
a ještě budou přicházet, špatně léčení pacienti. 
Nemocní, kteří se v souladu s nastavenými pra-
vidly budou dožadovat drahé léčby, jakou ve 
své vlasti neměli a nemají k dispozici. Má-li to 
zdravotnictví zvládnout, pak potřebuje v první 
řadě peníze. Ty peníze, které mu se souhlasem 
ministra Válka vláda bere.

Vedle migrační vlny, která nemá v naší no-
vodobé historii obdoby, však existují nejméně 
tři další závažné důvody, proč výdaje na zdravot-
ní péči, či jak říkají Němci „investice do zdraví“, 
nelze snižovat.

Epidemie nemoci covid-19 pravděpodobně 
ještě neskončila. Očkování se prakticky zastavi-
lo, a pokud přijde na podzim další epidemická 
krize, bude Česká republika, která se v počtu 
očkovaných obyvatel krčí na 22. místě v rámci 
Evropské unie, oproti vyspělým zemím v ob-
rovské nevýhodě. A zase nás to bude stát peníze 
a spoustu sil, abychom to znovu „nějak zvládli“.

Podle mého názoru se také málo mluví 
o problému zdravotní péče odkládané kvůli 
nutnosti zvládat epidemii. Šlo nejenom o pre-
ventivní prohlídky, ale například také o operace, 
jejichž opakované odkládání způsobuje pacien-
tům zbytečné utrpení a zhoršuje kvalitu jejich 
života. Vůči těmto lidem, kteří rovněž patří mezi 
oběti epidemie, máme dluh, který bychom jim 
měli splatit tím, že jim potřebnou zdravotní 
péči co nejdříve poskytneme. Zdravotníci se 
pochopitelně budou snažit skluz dohánět, ale 
tyto výkony jim musejí pojišťovny zaplatit. 

V neposlední řadě zažíváme nejvyšší inflaci 
od vzniku samostatné České republiky. Inflace 
atakující hranici 15 procent je dvojnásobná 
v porovnání s průměrem eurozóny. Vzpome-
ne si ještě dnes někdo na to, že jsme odmítali 
euro, abychom „nemuseli platit cizí dluhy“? 
Trochu drahé furiantství. Zranitelná koruna 
se nám pěkně prodražuje a inflace drtí všech-
ny poskytovatele zdravotních služeb, kteří na 
rozdíl od obchodníků nemohou zvyšovat ceny, 
jež jim stanovuje ministerstvo svojí vyhláškou. 

Zdražování energií, pohonných 
hmot, potravin… A následovat 
bude logicky oprávněný tlak 
zaměstnanců na zvyšování pla-
tů a mezd. V této souvislosti je 
třeba připomenout, že pokud 
nebudou zdravotnická zaříze-

ní schopna nabízet atraktivní mzdy, bude se 
personální krize v resortu dále prohlubovat.

Dva roky opakujících se epidemických vln 
přitom ukázaly všem, jak důležité je mít fungu-
jící zdravotnictví s kvalifikovaným personálem 
a dostatečnými kapacitami pro zvládání i kri-
zových situací. My zdravotníci jsme si to tvrdě 
odpracovali. Bohužel i někteří naši kolegové 
a kolegyně sami nemoci podlehli. Postavení, 
které jsme si ve společnosti vybudovali, nám 
dává morální právo na to, abychom požadovali 
další nárůst výdajů na zdravotní péči, kterou si 
občané přejí dostupnou, bezpečnou a kvalitní. 
Dostali jsme prostě do rukou konečně pořádně 
silné karty a bude obrovskou chybou tuto příle-
žitost promarnit. Už se totiž nemusí opakovat.

Je smutné, že náš kolega profesor MUDr. Vá- 
lek jako ministr zdravotnictví tuto příležitost 
zahazuje, a to navíc z pouhých ideologických 
důvodů. Tedy kvůli imaginárnímu snižování 
státního dluhu, které je vzhledem k válce na 
Ukrajině tak jako tak nedosažitelné a vůbec ni-
koho z chudnoucích voličů stejně ani nezajímá. 
Obdobně nerealizovatelné zůstanou za součas-
né krize veškeré plány na nějaké připojišťování 
se na nadstandardní zdravotní péči. Připojištění 
nedokázali politici zavést ani v čase prosperity 
a současná krize, kdy se čím dál tím více lidí za-
číná propadat do chudoby, asi opravdu není tou 
pravou chvílí něco takového prosazovat. Tedy 
pokud účelem nemá být politická sebevražda. 
Tudy prostě cesta nepovede.

Milan Kubek
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Podle ministra Válka již není potřeba vydávat žádná plošná opatření

Povinné roušky skončily  
i v nemocnicích a domovech seniorů

COVID-19

Od 5. května 2022 skončila v České republice poslední protiepidemická opatření. Povinné už nejsou 
respirátory ve zdravotnických zařízeních v lékárnách ani domovech seniorů a dalších lůžkových sociálních 
zařízeních. Poslanci odsouhlasili ukončení stavu pandemické pohotovosti. Trval 431 dnů, vyhlášen byl 
27. února 2021. „Již není potřeba vydávat žádná plošná opatření, a tím bych chtěl zrušit i plošné opatření 
k povinnosti roušek ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory,“ řekl na plénu Sněmovny 
vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Ano, roušky mají stále svůj smysl, ale není 
nutné tuto povinnost nařizovat,“ dodal s tím, že epidemická situace je stabilizovaná, počty nakažených 
klesají, stejně tak incidence i počty lidí v nemocnicích. 

Podle ministra končí povinnost nosit re-
spirátor ve zdravotnických zařízeních a poby-
tových zařízeních sociálních služeb, jako jsou 
domovy pro seniory nebo zdravotně postižené. 
„Roušky však nadále budou mít smysl a bylo by 
dobré, aby je pacienti měli v ambulancích a na 
urgentních příjmech,“ uvedl ministr.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef 
Pavlovic (Piráti) řekl, že s ukončením sta-
vu pandemické pohotovosti skončí veškerá 
plošná protikoronavirová opatření, která 
se týkají všech obyvatel, ať už jsou vydaná 
podle pandemického zákona, nebo zákona 
o ochraně veřejného zdraví. Skončí také mož-
nost nechat se jednou za měsíc preventivně 
otestovat na covid-19. Zdravotní pojišťovny 
budou dál hradit jen testy, na které vystaví 
žádanku lékař.

Původně vláda oznámila ukončení pande-
mické pohotovosti ke 3. květnu. Potřebovala 
však i souhlas Sněmovny. Samotné projed-
nání a hlasování zabralo jen asi půl hodiny. 
Rozhodnutí Fialovy vlády podpořila i celá 
opozice. „Zároveň jsme toho názoru, že vlá-
da mohla s tímto krokem přijít dříve,“ řekl 
předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který 
se k bodu vyjádřil vedle ministra jako jediný. 
Zkritizoval také postup vlády minulé i té sou-
časné v souvislosti s využíváním nouzového 
stavu a přijetím pandemického zákona. Pře-
kračovaly podle něj své pravomoci. 

Hlavní části znovelizovaného pande-
mického zákona platí až do konce listopadu 
2022. Ve stavu pandemické pohotovosti může 
Ministerstvo zdravotnictví i krajské hygie-
nické stanice vyhlašovat mimořádná opat-

ření s cílem zmírnit šíření nemoci covid-19. 
Nařídit mohou testování zaměstnanců, no-
šení ochrany úst a nosu nebo omezit služby, 
hromadné akce či třeba obchod, celostátně 
nebo regionálně, a to i bez nouzového stavu. 

Česko hlásí ke 3. květnu 40 184 mrtvých. 
Potvrzených případů od začátku pandemie je 
již 3 909 167, z nákazy se vyléčilo 3 856 735  
osob. V nemocnicích je 606 pacientů, ce-
lorepubliková incidence se opět snížila  
na hodnotu 81 nakažených za sedm dní na 
100 tisíc obyvatel. 

Virus SARS-CoV-2 způsobující nemoc 
covid-19 se dál šíří světem. Vyvolává onemoc-
nění s příznaky chřipky (horečkou, kašlem, 
problémy s dýcháním) i řadou dalších. Obavy 
pak panují z mutací koronaviru.

(Redakce)
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S koncem pandemické pohotovosti končí povinnost nosit respirátory, ale také nárok na preventivní PCR 
test zdarma.

Informace  
Ministerstva zdravotnictví ČR

V souvislosti s ukončením stavu pande-
mické pohotovosti, o kterém rozhodla Posla-
necká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od  
5. května ruší všechna dosavadní mimořádná 
opatření Ministerstva zdravotnictví. Od tohoto 
data tak končí povinnost nosit ochranu dýcha-
cích cest také ve zdravotnických zařízeních 
(vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

Současně zaniká nárok na jeden preven-
tivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze 

zdarma podstoupit pouze diagnostický PCR 
test, a to v případě, že lékař zhodnotí váš zdra-
votní stav a vystaví vám žádanku. Kdokoliv 
se může nechat otestovat jako samoplátce.

Přehled odběrových míst přináší infor-
mace o tom, jaké odběrové místo máte nej-
blíže, zda má smluvní vztah s vaší zdravotní 
pojišťovnou, případně u kterého odběrového 
místa můžete podstoupit PCR test jako sa-
moplátce.

Certifikát k provedenému testu lze stáhnout 
na portálu ocko.uzis.cz. Výsledek negativního 
testu bývá dostupný po obdržení výsledku z la-
boratoře. Certifikát o prodělaném onemocnění, 
tedy pozitivní výsledek PCR testu nebo pozitivní 
výsledek antigenního testu provedeného zdra-
votnickým pracovníkem u osoby s příznaky, je 
na portálu k dispozici 11. den od odběru.

Tiskový odbor Ministerstva zdravotnictví

5. 5. 2022 

Podle právního názoru České lékařské komory poskytova-
tel ústavní i  ambulantní zdravotní péče je oprávněn, uzná-li 
to za potřebné, stanovit ve vnitřním řádu nebo v jeho dodat-
ku povinnost pacientů při vstupu do prostor zdravotnického 
zařízení použít respirátor či roušku. O této povinnosti je tře-
ba informovat pacienty dobře viditelným nápisem v  čekárně 
nebo na jiném vhodném místě. Poskytovatel ústavní i ambu-
lantní zdravotní péče, který tuto povinnost stanoví, je opráv-

něn vyžadovat její dodržování s odkazem na povinnost pacien-
tů řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb  
(§ 41 odstavec 1 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění). 
Toto oprávnění má poskytovatel bez ohledu na to, zda je nošení 
těchto prostředků stanoveno celostátně mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví, či nikoliv.

JUDr. Jan Mach

4. 5. 2022

Nošení respirátorů nebo roušek  
ve zdravotnických zařízeních
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Žádost orgánu ochrany veřejného zdraví adresovaná všem poskytovatelům zdravotních služeb 
provádějícím očkování proti onemocnění covid-19:

Informace o očkování je třeba 
zapisovat do ISIN

Vážení,
v návaznosti na ukončení stavu pande-

mické pohotovosti a s tím související pozbytí 
platnosti všech plošných mimořádných opat-
ření vás v souladu s ustanovením § 51 odst. 
1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů žádáme o  poskytnutí osobních 
údajů fyzických osob, kterým jste provedli 

očkování proti onemocnění covid-19, včetně 
druhu a data očkování, a to v rozsahu:
a)  jméno, příjmení,
b)  číslo pojištěnce, popřípadě datum naro-

zení, nemá-li přidělené číslo pojištěnce, 
c)  trvalý pobyt,
d)  název aplikované očkovací látky,
e)  pořadí aplikované očkovací látky (číslo 

dávky),
f )  datum aplikace očkovací látky,

Lékaři jsou veřejností bráni jako vý-
znamná odborná autorita. Tuto autoritu 
lékařského stavu i pacienty mohou velmi 
poškodit vyjádření nerespektující pravidla 
medicíny založená na důkazech a ověřitel-
ných faktech. 

Lékařské informace podávané občanům 
mají respektovat všeobecně uznávaný vě-

decký konsenzus a musejí se striktně opírat 
o ověřitelná data a studie. Občané mají 
právo tyto informace a  jejich ověření 
žádat. Pokud jsou na veřejnosti prezen-
továny hypotézy nebo zatím neověřené 
výsledky vědeckých bádání, výzkumů či 
studií, musejí být takto také uváděny.

Přijato 5. 5. 2022

g)  šarže aplikované očkovací látky.
V případech, kdy jste rozhodli o kontra-

indikaci očkování, vás žádáme o sdělení kon-
traindikace, a to v rozsahu:
a)  jméno, příjmení,
b)  číslo pojištěnce, popřípadě datum naro-

zení, nemá-li přidělené číslo pojištěnce,
c)  trvalý pobyt,
d)  důvod kontraindikace.

Požadované údaje o provedeném očko-
vání proti onemocnění covid-19 nebo o kon-
traindikaci očkování sdělte, prosím, orgánu 
ochrany veřejného zdraví elektronickou 
formou, a to prostřednictvím záznamu do 
registru aktuálního zdravotního stavu fy-
zických osob do modulu pacienti COVID-19. 
Záznam se provede stejným způsobem jako 
doposud, po přihlášení na stránce resortních 
zdravotnických registrů EREG, ereg.ksrzis.cz. 

Požadované údaje hlaste průběžně a bez 
zbytečného odkladu v den provedení očko-
vání tak, aby mohl být vystaven certifikát 
o provedení očkování.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 

hlavní hygienička ČR

Stanovisko Etické 
komise ČLK

HLEDÁME LÉKAŘE  
PRO NAŠE  
DÁRCOVSKÁ CENTRA

 úvazek dohodou
 atestace není podmínkou

v Brně, Ostravě, Kolíně, Mladé Boleslavi, Zlíně 
a Uherském Brodu.

Více informací na www.caraplasma.cz, 
personální oddělení: tel.: 602 579 183 
e-mail: hr@caraplasma.cz



TEMPUS MEDICORUM    /  KVĚTEN 20226

TEMPUS
MEDICORUM COVID-19 ZDRAVOTNÍ VÝBOR PS

Pandemie covidu-19 způsobila smrt téměř 15 milionů lidí na celém světě, odhaduje podle nejnovějších 
dat Světová zdravotnická organizace. Ke zjištění vědcům pomohla analýza takzvaných nadúmrtí během 
let 2020 a 2021.

Nová zpráva WHO: Účet za covid 
je dvojnásob tragický

Pandemie covidu-19 si po celém světě vyžádala podle WHO skoro 15 milionů obětí

Zatímco oficiální data Světové zdra-
votnické organizace (WHO) uvádějí, že 
v souvislosti s covidem-19 zemřelo po celém 
světě okolo 6,2 milionu lidí, skutečný počet 
obětí pandemie může být mnohem vyšší. 
Právě WHO nově počet obětí pandemie 
odhaduje až na necelých 15 milionů. Orga-
nizaci k tomu vede analýza počtu nadúmrtí, 
uvádí BBC.

Co je to nadúmrtí
Pojem nadúmrtí popisuje odchylku počtu 

zemřelých oproti dlouhodobému průměru. 
V době pandemie koronaviru odborníci čas-
to tuto statistiku sledovali, protože ukazuje 
přesnější dopady šířící se nákazy.

Výpočty berou podle WHO v úvahu i ta 
úmrtí, která nebyla způsobena přímo covi-
dem-19, ale jeho vedlejšími účinky, jako je 
například menší dostupnost zdravotní péče 
kvůli přeplněným nemocnicím.

Podle WHO tak mnoho zemí počty obětí 
pandemie značně podhodnotilo. Například 
Indie podle organizace uvádí až desetkrát 
nižší počet zemřelých v souvislosti s pande-
mií. Podle výpočtu v zemi covid-19 usmrtil 
4,7 milionu lidí, tedy téměř třetinu světového 
počtu obětí pandemie.

„Je to tragédie. Je to ohromující číslo a je 
pro nás důležité, abychom uctili tyto ztracené 
životy a volali politiky k odpovědnosti,“ řekla 
BBC lékařka Samira Asmaová z datového 
oddělení WHO. „Pokud nespočítáme mrtvé, 
promeškáme příležitost lépe se připravit na 
příště,“ dodala Asmaová.

Podle údajů WHO patří vedle Indie mezi 
země s nejvíce podhodnocenými počty obětí 
pandemie také Egypt (více než jedenáctkrát), 
Pákistán (osmkrát), Indonésie (sedmkrát) 
nebo Rusko (3,5krát).

Většina nadúmrtí (přesně 84 procent) pak 
podle zprávy připadá na jihovýchodní Asii, 
Evropu a Spojené státy. Přibližně 68 procent 
nadúmrtí připadá pouze na deset států světa. 

Ve většině případů jde o muže (57 procent) 
a osoby ve starším věku.

Mezi státy s vysokou mírou nadúmrtí pak 
patří Peru (437 zemřelých na 100 tisíc oby-
vatel nad dlouhodobým průměrem), Rusko 
(367) Jižní Afrika (200), Indie (171) nebo Bra-

zílie (160). Nad dlouhodobý průměr počtu ze-
mřelých se dostaly i Spojené státy (140), Itálie 
(133), Německo (116) nebo Španělsko (111).

Naopak mezi země s nízkou nadúmrtností 
patří Čína (dvě úmrtí na 100 tisíc obyvatel pod 
průměrem), která dodnes uplatňuje strategii 
„nulového výskytu“, zahrnující hromadné 
testování a karantény. Rekordmanem této 
statistiky je pak Austrálie, která zavedla ihned 
na začátku pandemie přísná cestovní omeze-
ní, aby se tak virus nedostal do země (28 úmrtí 
pod dlouhodobým průměrem).

Výzkumníci, kteří pomohli sestavit ci-
tovanou zprávu, nicméně připouštějí, že je-
jich odhady jsou spekulativní například pro 
země v subsaharské Africe, protože odsud 
existuje jen velmi málo údajů o zemřelých. 
Podle WHO až pro 41 z 54 zemí Afriky nebyly 
k dispozici žádné spolehlivé statistiky.

Seznam Zprávy

5. 5. 2022
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ZDRAVOTNÍ VÝBOR PS

Prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek jednal 10. 5. 2022 s předsedou Výboru pro 
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR docentem MUDr. Bohuslavem Svobodou a s předsedou 
Správní rady VZP MUDr. Tomem Philippem.

Prezident ČLK jednal s vedením 
zdravotního výboru Sněmovny

Hlavním tématem jejich jednání byla 
ekonomická situace zdravotních pojišťo-
ven, které musejí oproti původním předpo-
kladům zajistit financování zdravotní péče 
pro uprchlíky z  Ukrajiny, a  ekonomická 
situace poskytovatelů zdravotních služeb, 
již se musejí vyrovnávat s inflací, která už 
dosahuje 14 procent.

Diskuse se točila nejenom okolo sní-
žení platby za státní pojištěnce, se kte-
rým komora nesouhlasí, ale zejména oko-
lo variant valorizace této platby, kterou 
s účinností od 1. 1. 2023 prosazuje ministr 
zdravotnictví profesor Válek. Zatímco na 
tom, že vhodnou proměnnou, na kterou 
by se platba státu měla vázat, je výše prů-
měrné mzdy, panuje mezi politiky poměr-
ně shoda, tak vše ostatní zůstává zatím 
nejisté. Není tedy známo, zda se platba 
bude navíc indexovat podle míry inflace, 
či nikoliv. Zda se použije celá meziroční 
míra inflace, či pouze její část. A dokonce 
není ani jasné, jaká výše platby se použije 
jako výchozí hodnota od 1. 1. 2023. Komora 

prosazuje jako minimum částku dva tisíce 
korun měsíčně za jednoho tzv. státního 
pojištěnce. Nepožadujeme v  podstatě 

nic jiného než návrat k hodnotě podobné 
částce 1967 korun, kterou schválila ještě 
Babišova vláda a  již dostávají pojišťov-
ny v letošním prvním pololetí. Prezident 
komory Kubek opakovaně upozorňoval, 
že současná ekonomická nejistota kom-
plikuje a  prakticky znemožňuje jednání 
o úhradách na rok 2023 v rámci probíha-
jícího dohodovacího řízení. 

Po jednání s předsedou zdravotního vý-
boru následovalo společné jednání s jeho 
místopředsedy: profesorkou MUDr. Vě-
rou Adámkovou, paní Karlou Maříkovou,  
MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, 
MUDr. Tomem Philippem a  profesorem 
MUDr. Juliem Špičákem. Vedle otázek 
financování se řešily též možnosti spolu-
práce zdravotního výboru PS s  profesní 
lékařskou samosprávou. Vzhledem k tomu, 
že z celkového počtu 25 členů výboru je 
14 lékařů, tedy členů České lékařské komo-
ry, měla by spolupráce fungovat. 

(Redakce)
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Lékařskou veřejnost přednedávnem překvapila zpráva, že byl po necelém roce odvolán z funkce ředitele 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) doc. Roman Škulec. Na jeho místo jmenoval 
ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek paní MUDr. Irenu Maříkovou. Využili jsme příležitosti a nově 
jmenované ředitelce jsme položili několik otázek.

Ke vzdělávání pregraduálnímu  
i postgraduálnímu mám blízko,
říká nově jmenovaná ředitelka IPVZ MUDr. Irena Maříková, MBA

ROZHOVOR

Paní ředitelko, nejprve mi dovolte vám 
popřát hodně úspěchů ke jmenování. Váš 
předchůdce docent Škulec byl odvolán po 
necelém roce. Bylo to pro mnoho lidí ve 
zdravotnictví překvapením. Zdůvodnění 
ze strany ministerstva nebylo nijak po-
drobné. Co podle vás stálo za odvoláním 
pana docenta?

Mnohokrát děkuji, vaše přání je milé. Ale 
velmi se omlouvám, o tom, co vedlo k odvolání 
předchozího ředitele, spekulovat nemohu 
a ani nechci. Jednalo se o rozhodnutí Mi-
nisterstva zdravotnictví a na něj je třeba se 
obracet pro případná vysvětlení. Sama za 
sebe bych jakékoliv komentáře stran práce 
svého předchůdce považovala za nekolegiální. 
Mohu jen říci, že během svého zatím sku-
tečně velmi krátkého působení na Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
jsem narazila na řadu oblastí v chodu IPVZ, 
které zlepšit lze, a právě na těchto úkolech 
nyní pracujeme. Tak, jak to vyžaduje role 
krizového manažera, kterou mě Ministerstvo 
zdravotnictví pověřilo.

Byla jste do funkce jmenována s dovětkem 
do výběrového řízení. Většinou se do vý-
běrového řízení pověřuje. Čili váš „man-
dát“ je v danou chvíli silnější. Přicházíte 
do IPVZ zvenku. Jaký je váš pohled na 
tuto instituci a s jakým cílem do funkce 
nastupujete?

Jakkoliv věřím, že to nijak neovlivňuje 
můj profesionální přístup, mám k IPVZ osob-
ní, mile nostalgický vztah. Svého času jsem 
zde totiž sama absolvovala všechny atestace. 
Navíc působím jako asistentka na 1. LF UK 
v rámci pregraduální výuky české i anglické 
paralelky. Takže ke vzdělávání pregraduál-
nímu i postgraduálnímu mám blízko. I proto 
bych si v rámci svého působení na IPVZ ve-
lice přála zjednodušit zdravotníkům přístup 
a administraci postgraduálního vzdělávání. 

Před lety byl IPVZ integrující organi-
zací postgraduálního vzdělávání lékařů. 
Za působení ministrů z ODS byly kom-
petence IPVZ výrazně poníženy a post-
graduální vzdělávání bylo roztříštěno na 
lékařské fakulty. Mnoho mladých lékařů 
a odborníků si stěžuje na rozdílný přístup 

jednotlivých fakult, na chybějící termí-
ny k atestacím atd. Jsem přesvědčen, že 
nějaká instituce, která by udávala směr 
a určovala pravidla, je potřeba. Většinou 
je to v Evropě buď komora, nebo státní 
organizace typu IPVZ. Budete se snažit 
stávající stav změnit?
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ROZHOVOR

S lékařskými fakultami máme v plánu 
spolupracovat v maximální možné míře. Roz-
hodně nechceme, aby byly lékařské fakulty 
jakkoliv omezovány ve výuce či ověřování 
znalostí. Nicméně za úvahu stojí i vytvoření 
jednotné administrativní platformy specia-
lizačního vzdělávání, což může vést k zefek-
tivnění a zpřehlednění celého vzdělávacího 
systému. Současně je třeba dodat, že jedním 
z cílů ve spolupráci s Ministerstvem zdravot-
nictví je rovněž vznik nového informačního 
systému, jenž by propojil všechny jeho účast-
níky, a tím  významně přispěl ke snížení ad-
ministrativní zátěže lékařských fakult i IPVZ. 
Výsledkem by tak mělo být větší soustředění 
na vzdělávání samotné.

Lékařská komora je dominantní v orga-
nizování celoživotního vzdělávání. Jak 
si představujete spolupráci s komorou?

Osobně vnímám úlohu České lékařské 
komory v celoživotním vzdělávání jako klíčo-
vou a chci s touto institucí navázat co nejužší 
spolupráci. Ihned po mém jmenování jsem 
se sešla s viceprezidentem ČLK dr. Mroz-
kem a jednali jsme o vzájemné součinnosti 
a podpoře. A již máme naplánované setkání 
i s panem prezidentem Kubkem. 

 
V současné době společností i zdravotnic-
tvím rezonuje ruská agrese na Ukrajině 
a její následky. Před válkou pracovalo 
v České republice podle registru komory 
na 700 ukrajinských lékařek a lékařů. 
Před lety se objevil problém s tzv. projek-
tem Ukrajina, kdy jsme zjistili, že minis-
terstvo dává lékařům z tzv. třetích zemí 
povolení k získání odborné praxe. Větši-
nou se za tím skrývala nelegální práce, 
kdy byli kolegyně a kolegové z Ukrajiny 
bez aprobační zkoušky využíváni jako 
záplata za chybějící lékaře v nemocnicích. 
Často bez patřičného odborného dohledu 
a znalosti češtiny. Bylo pro mne překvape-
ním, že u nás neexistuje učebnice lékař-
ské češtiny v ukrajinštině nebo ruštině, 
případně obdobný jazykový e-lerningový 
kurz. Změnilo se už něco, nebo se situaci 
chystáte změnit?

Dne 2. 5. 2022 zahájil IPVZ dvouměsíč-
ní intenzivní jazykové kurzy pro ukrajin-
ské zdravotníky. Kurzy jsou určeny nejen 
k výuce základů češtiny pro užití v běžných 
situacích, ale zejména mají sloužit ke komu-
nikaci ve zdravotnických zařízeních a jsou 
zaměřeny na odbornou zdravotnickou ter-
minologii. Forma je prezenční i online, vždy 
pod vedením rodilých mluvčích. Zmíněná 

výuka bude probíhat ideálně v menších sku-
pinách. Tak, aby byla zachována nejen vyšší 
interaktivita, ale aby zároveň měly lektorky 
dostatek prostoru věnovat se osobním poža-
davkům jednotlivých posluchačů. Účastní-
kům kurzů budou také poskytnuty výukové 
materiály vytvořené Institutem speciálně 
pro tento účel. Škola veřejného zdravotnictví 
IPVZ zároveň pro všechny případné zájemce 
připravila rovněž sérii bezplatných webcas-
tů postupně zveřejňovaných na webových 
stránkách IPVZ. Jednotlivá videa prezen-
tují základní informace o platné legislativě, 
o fungování zdravotnického systému, o po-
skytování zdravotní péče v České republice 
atd. Webcasty jsou vedeny odborníky v čes-
kém jazyce a doplněny ukrajinskými titulky. 
Přičemž ke každému webcastu je k dispozici 
zároveň prezentace, slovník a další výuko-
vé materiály. Podrobné a pravidelně aktua- 
lizované informace naleznete na webové 
stránce ua.ipvz.cz.

 
Byl jsem v komisi, která vybírala vašeho 
předchůdce. Jako evergreen se jednáním 
nesl záměr vybudovat tzv. simulační ne-
mocnici. Mělo jít o velmi drahý projekt 
za asi jednu a půl miliardy s rekonstrukcí 

nějakého objektu v Bohnicích. Všichni 
o tom mluvili s nadšením. A celé se to 
mělo v podstatě hodit na IPVZ. Když 
jsem prohlásil, že při vší důležitosti to 
asi není nejpodstatnější problém zdra-
votnictví a že bych použil tu miliardu 
a půl na důležitější věci, všichni na mě 
koukali jako na vyvrhele. Jak se díváte 
na tento projekt?

My se především velmi intenzivně vě-
nujeme koncepci simulačního vzdělávání. 
Minulý týden, na začátku května, proběhlo na 
Ministerstvu zdravotnictví jednání se zástup-
ci sekce simulační medicíny České společ-
nosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny. Už dnes je zřejmé, že do koncepce 
budou zapojeni i zástupci akreditačních ko-
misí a odborných společností a také, že cílem 
je uvedení simulačního vzdělávání do všech 
oborů. Výstavbou centra simulační medicíny 
je pověřena Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze. Nicméně provozování výuky by měl 
v budoucnu organizovat právě IPVZ.

Moc děkuji za vaše odpovědi a držím 
palce.

Moc vám děkuji a těším se na spolupráci. 
Michal Sojka

Po absolvování lékařské fakulty si 
vybrala progresivní obor nukleární 
medicíny. Své zkušenosti a kontak-

ty z prvních působišť zúročila při bu-
dování oddělení nukleární medicíny 
v nemocnici ve Vysočanech, na Bu-
lovce a následně i v Ústřední vojen-
ské nemocnici, které vedla více než 
deset let. Od roku 2013 spolupracu-
je v oblasti zdravotně-sociální péče 
s městskou částí Praha 6. V letech 
2003–2006 stála v čele výzkumné-
ho týmu pro optickou mamografii, 
zodpovídala za multicentrickou ce-
losvětovou studii a vedla jednotlivé 
lokální výzkumné týmy v USA, Brazílii, 
Itálii, Švýcarsku a Řecku. V součas-
nosti působí také jako odborná asis-
tentka 1. LF UK. Zároveň dokončuje 
doktorát se zaměřením na využití 
metod nukleární medicíny v učení 
umělé inteligence ve spolupráci se 
Sorbonne Université. Spolupracuje 
také s MZ ČR v rámci postgraduál-
ního vzdělávání a ověřování odborné 
a jazykové připravenosti zahraničních 
lékařů. Působí rovněž jako koordiná-
tor mezioborové spolupráce České 
společnosti nukleární medicíny. Ko-
munikace, týmovost, empatie a pro-
aktivní preventivní přístup k možným 
nedorozuměním jsou jejími silnými 
stránkami.

MUDr. Irena Maříková, MBA
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Od eskalace agrese vůči Ukrajině, která začala 24. 2. 2022, uprchlo do 7. 3. 2022 z Ukrajiny přes 
1,7 milionu osob. V souvislosti s intenzivní migrací nesmíme opomenout zdravotní otázky včetně 
možného dopadu na místní populaci. Očekává se, že mnoho osob prchajících z Ukrajiny nebude proti 
covidu-19 plně očkováno. Také očkování dětí na Ukrajině je podle Světové zdravotnické organizace 
(SZO) dlouhodobě suboptimální.

Proočkovanost  
uprchlíků z Ukrajiny

Proočkovanost k 31. 3. 2022 proti spalničkám, dětské obrně a onemocnění covid-19  
mezi uprchlíky z Ukrajiny v Libereckém kraji, průřezová dotazníková studie

Na Ukrajině stále existuje část dětské po-
pulace, zejména dětí mladších šesti let, která 
je vnímavá k dětské obrně. Je to především 
v důsledku nedostatečné proočkovanosti, 
která byla v roce 2021 pouze 80 procent a lišila 
se v rozmezí 60–90 procent v závislosti na vě-
kové skupině a regionu. Vážným problémem 
je také vnímavost vůči spalničkám, protože 
celková proočkovanost dvěma dávkami vak-
cíny byla v roce 2020 pouze 81,9 procenta 
(3). Od začátku pandemie bylo na Ukrajině 
k 2. 3. 2022 potvrzeno celkem 4 849 022 pří- 
padů covidu-19, z toho 106 239 úmrtí (22 úmr-
tí / tisíc případů). K 23. 2. 2022 bylo proti 
covidu-19 očkováno 35 procent populace, což 
je podstatně méně, než je průměr EU/EHP, 
který činil k 1. 3. 2022 72 procent.

Podle platného očkovacího kalendáře 
se na Ukrajině očkování proti dětské obrně 
skládá ze šesti dávek, kdy první se aplikuje 
ve věku dvou měsíců, pátá se podává ve věku 
šesti let a šestá se podává ve 14 letech věku. 
Očkování proti spalničkám se skládá ze dvou 
dávek, první se aplikuje ve věku 12 měsíců, 
druhá ve věku šesti let. Očkování proti covi-
du-19 bylo na Ukrajině zahájeno dne 24. 2. 
2021 a v současně době jsou očkovány osoby 
starší 12 let věku.

V období od 8. 3. do 22. 3. 2022 jsme pro-
vedli na Krajském asistenčním centru pomoci 
Ukrajině (KACPU), jež slouží jako základní 
informační a kontaktní místo a jako první 
pomocný bod pro ukrajinské obyvatele, kteří 
se dostanou do Libereckého kraje, průřezo-

vou studii. Cílem bylo odhadnout, jaká část 
přicházející populace dětí do sedmi let věku je 
proočkovaná a jaká část pravděpodobně vní-
mavá k infekci spalničkami a dětskou obrnou 
a jaká je proočkovanost minimálně jednou 
dávkou osob starších 12 let proti onemocnění 
covid-19. 

Dotazník v papírové formě jsme při-
pravili v českém jazyce a přeložili do ukra-
jinštiny. Dotazník vyplňoval každý, kdo se 
v uvedeném období registroval na KACPU 
v Liberci, včetně dětí. Za dítě dotazník vy-
plňovala doprovázející dospělá osoba. Zjiš-
ťovali jsme základní demografické údaje, 
informace o očkování včetně toho, zda mají, 
nebo nemají o provedeném očkování do-
klad. Nezjišťovali jsme počet aplikovaných 
dávek. Proočkovanost jsme počítali k 31. 3. 
2022. K tomuto datu jsme počítali dokon-
čený věk každého respondenta. Podíl vní-
mavé populace v procentech jsme vypočítali 
podle vzorce 100 procent –proočkovanost 
(v procentech). 

V  době od 8. 3. do 22. 3. 2022 prošlo  
KACPU v Liberci 5317 osob, dotazník vyplnilo 
4419 osob, tj. 83 procent oslovených. Z tohoto 
počtu bylo 3060 žen (69 procent) a 1355 mužů 
(31 procent), čtyři osoby neuvedly pohlaví. 
Celkem jsme získali 4365 hodnotitelných 
odpovědí. 

Průměrný věk respondentů byl 27 let, 
nejmladšímu byl jeden měsíc, nejstaršímu  
93 let. Průměrný věk žen byl 30 let, průměrný 
věk mužů byl 19 let. Ve věkových skupinách 
do dvaceti let byl poměr mužů a žen přibližně 
vyrovnaný. Ve vyšších věkových skupinách 
významně převažovaly ženy (graf 1).Ilu
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UKRAJINA

Uprchlíci ze země zasažené válkou utíkají 
ve spěchu a stresu, nemají prostor přemýšlet, 
které dokumenty je nutné s sebou na cestu 
vzít. Dokumentuje to, že pouze pětina dětí 
měla doklad o očkování proti spalničkám 
a dětské obrně. Současně doprovázející do-
spělé osoby, většinou matky, nemusejí přesně 
vědět, proti čemu bylo dítě očkováno, mohou 
si ve stresu plést nemoci i vakcíny. Toto pova-
žujeme za limitace a z uvedených důvodů po-
važujeme proporci proočkované, respektive 
vnímavé populace jen za indikativní. 

U 609 dětí ve věku do sedmi let, u kterých 
jsme zjišťovali proočkovanost proti dětské 
obrně, jsme zaznamenali 309 očkovaných  
(51 procent) a z nich jen 21 procent mělo o oč-
kování doklad. To je méně, než uvádějí data 
z oficiálních zdrojů, ta uvádějí proočkovanost 
v rozmezí 60–90 procent v závislosti na vě-
kové skupině a regionu. 

U 472 dětí ve věku od jednoho do sed-
mi let věku jsme zaznamenali 256 (54 pro-
cent) očkovaných proti spalničkám a pouze  
22 procent mělo očkování doloženo. Také tato 
proočkovanost je nižší než oficiálně udávaná 
proočkovanost dvěma dávkami vakcíny, která 
byla v roce 2020 82 procent. 

Proočkovanost proti covidu-19 u osob nad 
12 let věku dosáhla ve studii 50 procent, což je 
více, než udávají oficiální statistiky, které uvá-
dějí, že je očkováno pouze 35 procent popula-
ce. To, že více než 80 procent očkovaných osob 
nad 12 let disponovalo dokladem o očkování 
a současně zjištěná proočkovanost je vyšší než 

oficiálně udávaná, může souviset s tím, že oso-
by neměly informaci, že mají výjimku z po-
vinnosti před zahájením přepravy na území 
ČR vyplnit příjezdový formulář, disponovat 
výsledkem testu na stanovení přítomnosti 
viru SARS-CoV-2, národním certifikátem 
o provedeném nebo dokončeném očkování 
nebo certifikátem o prodělaném onemocnění 
covid-19. Uvedené zrušilo ochranné opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR od 25. 2. 2022 
pro občany České republiky, občany EU a je-
jich rodinné příslušníky a držitele oprávnění 
k pobytu na území Evropské unie a občany 

Graf 1: Demografická charakteristika osob z Ukrajiny podrobených průzkumu o očkování 
proti spalničkám, dětské obrně a covidu-19, které prošly KACPU v Liberci v době od 8. 3. 
do 22. 3. 2022.

Ukrajiny vstupující na území České republiky 
cestou z Ukrajiny, kde byli bezprostředně 
před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu 
mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Osoby 
mohly považovat očkování proti covidu-19 za 
podmínku vstupu do ČR (9). 

Naše studie mezi uprchlíky, kteří se re-
gistrovali v období mezi 8. 3. a 22. 3. 2022 na 
KACPU v Liberci, ukázala, že populace dětí, 
která přišla v tomto období do Libereckého 
kraje v souvislosti s válečným konfliktem, je 
zhruba z 50 procent vnímavá vůči onemoc-
nění dětskou obrnou a spalničkám. Pouze  
50 procent osob starších 12 let obdrželo ales-
poň jednu dávku vakcíny proti covidu-19, což 
je méně, než je cílem SZO, která doporučuje 
minimálně 70procentní proočkovanost. 

Zajištění kontinuity rutinního očkování 
a doplnění chybějících dávek proti dětské 
obrně, spalničkám a onemocnění covid-19 
v této migrující populaci jsou nutnou součástí 
ochrany veřejného zdraví a prevencí šíření 
uvedených onemocnění v České republice, 
budou-li do komunity zavlečeny.

Děkujeme Hasičskému záchrannému 
sboru Libereckého kraje na KACPU za spo-
lupráci při překladu a distribuci dotazníků. 
Za posouzení rukopisu a připomínky dě-
kujeme prof. MUDr. Martinovi Rusnáko-
vi, CSc., z Trnavské univerzity v Trnavě, 
Slovensko.
Jana Prattingerová, Oldřich Vondráček, Andrea Vávrová, 

Kateřina Raichová, Dagmar Vízková, Vladimír Príkazský

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  

se sídlem v Liberci

Technická univerzita Liberec,  

Fakulta zdravotnických studií
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https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Ochranne-opatreni-vyjimka-pro-vstup-na-uzemi-Ceske-republiky-cestou-z-Ukrajiny-z-duvodu-mezinarodniho-ozbrojeneho-konfliktu-s-ucinnosti-od-25-2-2022.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Ochranne-opatreni-vyjimka-pro-vstup-na-uzemi-Ceske-republiky-cestou-z-Ukrajiny-z-duvodu-mezinarodniho-ozbrojeneho-konfliktu-s-ucinnosti-od-25-2-2022.pdf
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Spalničky jsou vysoce nakažlivá virová choroba a jedna z hlavních příčin úmrtí malých dětí. Spalničky 
jsou onemocnění, kterým se může nakazit každý, kdo nemoc neprodělal nebo nebyl očkován, a to 
v jakémkoliv věku. Jedná se o vážnou nemoc, která může vést ke komplikacím, trvalým následkům 
i úmrtí. Přestože existuje bezpečné a účinné očkování, stále dochází k rozsáhlým epidemiím.

Spalničky – celosvětově jedna  
z nejčastějších příčin úmrtí dětí  
do pěti let

Potřebné úrovně proočkovanosti Česko nedosahuje již osm let

V roce 2019 bylo celosvětově zazname-
náno 870 tisíc nemocných spalničkami – to 
je nejvyšší číslo za posledních 20 let. Přes 
200 tisíc lidí onemocnění podlehlo. Na vině 
je nedostatečné očkování, které je zvlášť 
v oblastech oslabených boji či přírodními 
katastrofami obtížné zajistit.

Historie spalniček
Poprvé popsal spalničky perský lékař Abú 

Bakr ar-Razí, žijící v letech 865 až 925. Spis 
byl přeložen z arabštiny do latiny a pojednává 
o planých neštovicích a spalničkách. Tuto 
rannou historii spalniček lze těžko doku-
mentovat, ale je možné, že se nemoc vyvinula 
z psinky u psů nebo dobytčího moru u lidmi 
domestikovaného skotu. Dále se tato dětská 
nemoc, přenášející se z člověka na člověka, 
šířila do měst, kde se lidé začali usídlovat. 

Do příchodu Evropanů se spalničky nevy-
skytovaly v Americe, ale po dobytí Nového světa 
se situace změnila. Spalničky spolu s pravými 
neštovicemi byly jedním z hlavních zabijáků 
původních Američanů. Zasaženy byly všechny 
věkové skupiny, zvláště mladí dospělí. V průbě-
hu 17. a 18. století se spalničky staly přední pří-
činou úmrtí ve východních přístavních městech 
Severní Ameriky. V 19. století se šířily na západ 
Spojených států a během tohoto a následujícího 
století zavlekli cestovatelé a průzkumníci cho-
robu do mnoha odlehlých koutů světa. 

Známý případ rozšíření epidemie na ost-
rově Fidži byl zaviněn samotným fidžijským 
králem, který vycestoval se svojí rodinou do 
Jižního Walesu v Austrálii. Tam se on a jeho 
dva synové nakazili. Zatímco se při zpáteč-
ní cestě král zotavil, jeho synové byli stále 
nemocní a po vylodění nakazili při oslavách 
náčelníky a jejich rodiny. Poté se spalničky 

na Fidži šířily jako stepní požár a zemřelo 
zhruba 40 tisíc obyvatel. 

V roce 1954 americký mikrobiolog J. F. 
Enders izoluje spolu se svým kolegou T. C. Pe-
eblesem virus spalniček. O necelých deset let 
později Enders vyvinul účinnou vakcínu proti 
spalničkám, která byla v roce 1963 schválena. 

S účinnými očkovacími programy pro 
děti poklesl ve vyspělých zemích za posled-
ní půlstoletí výskyt spalniček o 99 procent. 
V rozvojovém světě je tato dětská nemoc stále 
vážnou hrozbou.

Spalničky v Česku
Před zahájením pravidelného očkování 

v roce 1969 bylo v ČR ročně hlášeno v průmě-
ru 50 tisíc případů spalniček. V posledních le-
tech jsme zaznamenali nárůst počtu případů, 
který, podobně jako v jiných státech Evropy, 
souvisí zejména se zavlečením (importem) 

onemocnění z jiného území, kdy v souvislosti 
s neúplným očkováním nebo s vyvanutím 
imunity po očkování vznikají epidemie.

Řadu let byla Česká republika hodnocena 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 
za zemi, kde byly spalničky eliminovány. Na 
základě situace zvýšeného výskytu one-
mocnění za rok 2018 WHO zrušila Čes-
ké republice status země bez spalni-
ček. V roce 2018 bylo v ČR nahlášeno přes  
200 případů onemocnění spalničkami, kdy se 
nejednalo pouze o importovaná onemocnění. 
Za první polovinu roku 2019 bylo již nahlášeno 
559 případů onemocnění spalničkami. Opro-
ti tomu v první polovině roku 2020 evidoval 
Státní zdravotnický ústav pouze tři případy 
onemocnění. Jednou z příčin tak výrazného 
poklesu výskytu spalniček mohlo být mimo 
jiné omezení cestování za hranice a kontaktu 
mezi lidmi v době koronavirové krize.
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Za opětovným šířením tohoto onemoc-
nění může stupňující se odmítání vakcinace, 
a tudíž pokles proočkovanosti populace. Vy-
soká proočkovanost obyvatel proti spalnič-
kám, které bylo v České republice po mnoho 
let dosahováno, umožňovala udržovat status 
země s přerušeným šířením onemocnění. Ještě 
v roce 2012 dosahovala v ČR proočkovanost 
dětí příslušného věku dvěma dávkami MMR 
98,51 procenta, v roce 2014 to bylo 96,12 pro-
centa. V roce 2015 poprvé nebylo dosaženo 
hranice 95 procent proočkovaných dvěma 
dávkami, která je považována za podmínku 
spolehlivé kolektivní ochrany populace. 
Dvěma dávkami MMR vakcíny bylo dle pra-
videlné každoroční administrativní kontroly 
k 31. 12. 2015 proočkováno v ČR 93,46 procenta 
dětí odpovídajícího věku.

Situace na Ukrajině
Na Ukrajině bylo roce 2021 hlášeno  

16 případů spalniček, což je aktuálně druhý 
nejvyšší počet v Evropě. Země zažila v letech 
2017–2020 celostátní epidemii, během níž 
bylo nahlášeno 115 543 případů spalniček  
a 40 úmrtí. Proočkovanost v roce 2021 klesla 
na 82 procent. S velkým pohybem obyvatel-
stva, zvýšeným sociálním mísením a naru-
šením očkovacích služeb v nadcházejících 
týdnech existuje riziko zvýšeného šíření 
spalniček, což by mohlo vést ke značné ne-
mocnosti a úmrtnosti.

Základní informace o onemocnění
Nemoc způsobuje vysoce nakažlivý virus. 

Běžně se přenáší přímým kontaktem a kapén-
kami ve vzduchu – tedy kašláním, smrkáním 
i obyčejným dechem. Méně často dochází 
k přenosu z kontaminovaných předmětů.  

Tzv. katarální stádium (před výsevem 
exantému) trvá obvykle pět dnů, trvání na-
kažlivosti se udává ještě další dva dny od po-
čátku vyrážky.

Spalničky se mezi neočkovanými lidmi 
šíří velmi snadno. Odhaduje se, že jedna oso-
ba se spalničkami může nakazit v průměru 
12 až 18 dalších nechráněných osob. Vzhle-
dem k této vysoké nakažlivosti pro vyhlášení 
epidemie spalniček stačí výskyt jednotek až 
nižších desítek případů v regionu.  

Virus nejprve napadá dýchací ústrojí, ze 
kterého se následně šíří do celého těla.

Onemocnění prozatím bylo zaznamenané 
pouze u člověka, nikoliv u zvířat.

Míra úmrtnosti u spalniček je v ČR jedna 
až tři osoby z tisíce případů, přičemž nejvyšší 
je u dětí mladších pěti let a u jedinců s oslabe-
nou imunitou. Ve světě v regionech s horšími 

hygienickými podmínkami umírá i pět až  
20 procent nakažených.

Většina úmrtí spojených se spalničkami 
je způsobená komplikacemi, které obvykle 
postihují děti mladší pěti let nebo dospělé 
starší 30 let. 

Symptomy spalniček
Příznaky se objevují 10–14 dní po nakaže-

ní virem. Onemocnění začíná katarálním stá-
diem s horečkou, malátností, rýmou, kašlem 
a konjunktivitidou. Na vnitřní straně tváří 
se objeví bílé tečky – tzv. Koplikovy skvrny. 
Obvykle pět dnů po začátku onemocnění se 
objeví typický makulopapulózní exantém na 
hlavě a krku, v dalších dnech se šíří od hlavy 
dolů na zbytek těla.

Komplikace spojené se spalničkami
Potenciálně závažnou komplikací je zápal 

plic, který u některých pacientů nakažených 
spalničkami vede k úmrtí. Je nejčastější příči-
nou úmrtí v souvislosti s tímto onemocněním.

Přibližně u jednoho pacienta se spalnič-
kami z tisíce se objeví zánět mozkové tkáně 
(encefalitida), což je onemocnění, které zhru-
ba u jednoho ze čtyř případů vede k trvalému 
neurologickému poškození.

Ve velmi vzácných případech může pře-
trvávající infekce virem spalniček způsobit 
subakutní sklerotizující panencefalitidu 
(SSPE), což je onemocnění, při kterém po-
stupně degenerují nervy a  mozková tkáň 
a jehož výskyt je pravděpodobnější, pokud 
k infekci spalničkami dojde v mladším věku. 
Subakutní sklerotizující panencefalitida se 
obvykle objevuje několik let poté, co pacient 
prodělal spalničky – v průměru 7 až 10 let po 
infekci. Mezi příznaky tohoto onemocnění 

patří změny osobnosti, postupné zhoršování 
duševního stavu, svalové křeče a jiné neuro-
muskulární příznaky. Na subakutní skleroti-
zující panencefalitidu neexistuje žádná léčba 
a tato nemoc vždy vede k úmrtí.

Léčba spalniček
Žádná konkrétní léčba spalniček jako ta-

kových neexistuje. Pacienta je nutno izolovat 
a léčit příznaky onemocnění (antipyretika, 
antitusika, rehydratace), někdy se doporučuje 
korigovat nedostatek vitaminu A.

Antibiotika nejsou proti spalničkám 
účinná, protože nemoc je virového půvo-
du. Antibiotika se však často používají k léčbě 
komplikací provázejících bakteriální infek-
ce, které se mohou při nákaze spalničkami 
vyskytnout, jako je pneumonie (zápal plic) 
a infekce ucha.

Prevence
Jedinou ochranou proti spalničkám je 

očkování. Vakcína MMR je kombinovaná vak-
cína, která chrání proti spalničkám, příušnicím 
a zarděnkám. Je bezpečná a účinná a má velmi 
málo nežádoucích účinků. Po jejím podání 
byly hlášeny mírné reakce, jako je horečka 
a zarudnutí nebo otok v místě vpichu injekce. 
U některých očkovaných osob se objeví nein-
fekční mírná vyrážka připomínající spalničky 
obvykle 7–14 dní po očkování, která v průběhu 
jednoho až tří dní odezní.

Plošné očkovací akce výrazně snížily vý-
skyt nemoci i počet úmrtí. V zemích se špatnou 
zdravotnickou infrastrukturou nebo v oblas-
tech, kde lidé nemají snadný přístup ke zdra-
votní péči, je nicméně pokrytí očkováním stále 
nízké a stále zde propukají těžké epidemie.

Soňa Šmerdová Šípková, Iniciativa Sníh
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Komora i nadále požaduje  
navyšování ceny práce zdravotníků
Česká lékařská komora dlouhodobě usiluje o odpovídající cenu práce nositelů výkonů. Právě nedostatečná 
cena práce nositelů výkonů je totiž hlavním důvodem nedostatku kvalifikovaných zdravotníků. Na základě 
požadavků České lékařské komory byla základní minutová sazba nositelů výkonů navýšena o deset procent 
k 1. 1. 2016, o deset procent k 1. 1. 2021 a o deset procent k 1. 1. 2022 s tím, že od té doby základní 
minutová sazba bude každoročně navyšována podlé míry roční inflace.

CENA PRÁCE ZDRAVOTNÍKŮ

ČLK navrhuje navýšení minutové režij-
ní sazby, která zohlední navýšení ceny 
práce nositelů výkonů.

Česká lékařská komora opakovaně 
poukazuje na potřebu nápravy chyby ve 
výpočtu režijních nákladů spočívající v ne-
zohlednění navýšení ceny práce u  těch 
zdravotníků, jejichž práce není zahrnuta 
přímo do kalkulace nákladů na provedení 
výkonu, ale je zahrnuta do minutové režijní 
sazby. Navýšení základní minutové sazby 
nositelů výkonů se projevilo u nositelů vý-
konů uvedených v jednotlivých výkonech, 
ale neprojevilo u nositelů výkonů, jejichž 
práce je zahrnuta v minutové režijní saz-
bě. Jedná se o zejména práci nelékařských 
zdravotnických pracovníků (NLZP). Navíc 
se v minutové režijní sazbě nikdy neproje-
vilo dokonce ani navýšení minutové sazby 
NLZP zakotvené ve vyhlášce č 439/2008, 
účinné od 1. 1. 2009. 

Lékařská komora Ministerstvu zdra-
votnictví v minulosti opakovaně předložila 

připomínky a návrhy na změnu vyhlášky  
č. 134/1998 Sb., které by chybu napravily. 
Tyto návrhy byly ze strany ministerstva 
opakovaně zamítnuty. Nezohlednění na-
výšení ceny práce zdravotnických pracov-
níků, jejichž práce je zahrnuta do výpočtu 
režijních nákladů, vede nejen k nesprávné 
kalkulaci režijních nákladů, ale fakticky 
i k nerovnému nastavení úhradových pod-
mínek pro poskytovatele. Z uvedeného dů-
vodu ČLK trvá na svých, v minulosti opa-
kovaně uplatněných, připomínkách a znovu 
Ministerstvu zdravotnictví předkládá návrh 
navýšení minutové režijní sazby, jež zohled-
ní navýšení ceny práce nositelů výkonů, 
ke kterému v minulosti opakovaně došlo.

Česká lékařská komora nad rámec již 
uvedeného nemůže ponechat bez reakce ak-
tuální míru meziroční inflace, která v břez-
nu 2022 činila 12,7 procenta, a rovněž před-
pokládanou průměrnou míru inflace v roce 
2022, která podle odhadu ČNB bude činit 
více než 12 procent. V posledních více než 
deseti letech se přitom míra roční inflace 
pohybovala mezi dvěma a třemi procenty. 

ČLK navrhuje, aby v seznamu zdravot-
ních výkonů bylo zakotveno oprávnění 
Ministerstva zdravotnictví navyšovat 
základní minutovou sazbu nositelů 
výkonů a základní minutovou režijní 
sazbu minimálně o  průměrnou míru 
roční inflace.

ČLK ve svých připomínkách k vyhláš-
ce č. 134/1998 Sb. v minulosti opakovaně 
navrhovala, aby v této vyhlášce bylo zakot-
veno oprávnění Ministerstva zdravotnictví 
navyšovat základní minutovou sazbu nosi-
telů výkonů a základní minutovou režijní 
sazbu minimálně o průměrnou míru roční 
inflace. Tento mechanismus by minister-
stvu umožnil pružně reagovat na význam-
nou změnu nákladových položek, kterou 
předloňská roční míra inflace objektivně 

nemůže zohlednit. Takovou významnou 
změnou je nepochybně aktuální míra infla-
ce, jak byla výše zmíněna. ČLK považuje za 
potřebné, aby byly minutová sazba nositelů 
výkonů a základní minutová režijní sazba 
pro rok 2023 navýšeny nad rámec průměrné 
roční míry inflace v roce 2021, jež činila 
3,8 procenta, a to způsobem, který aktuál- 
ní nákladovou situaci, jež nepochybně po-
trvá i v roce 2023, adekvátně zohlední. ČLK 
navrhuje, aby byly minutová sazba nositelů 
výkonů a základní minutová režijní sazba, 
které vstupují do výpočtu bodové hodno-
ty výkonů, navýšeny pro rok 2023 o deset 
procent.

ČLK navrhuje, aby byla základní mi-
nutová režijní sazba pro rok 2023 nad 
rámec nápravy výše popsané chyby na-
výšena o deset procent.

Přiřazení slova „minimálně“ umožní 
v následujících letech navyšovat minuto-
vou sazbu nositelů výkonů i minutovou re-
žijní sazbu nad rámec inflace, pokud tato 
bude vyšší než běžný inflační rámec dvou 
až tří procent. Je to nutné proto, že roční 
inflace se v bodových hodnotách projevu-
je dle dikce SZV s dvouletým zpožděním. 
Všechna zdravotnická zařízení však musejí 
realizovat vstupní náklady, ve kterých se 
více než deset procent inflace projevuje už 
nyní. Zatímco všechny ostatní ekonomické 
subjekty mají možnost promítnout tyto 
výrazně zvýšené náklady do cen svých pro-
duktů, u zdravotnických zařízení hrazených 
v rámci systému solidárního zdravotního 
pojištění tato možnost není. Je zřejmé, že 
zdravotnická zařízení budou nucena doto-
vat výrazně zvýšené vstupní náklady nedo-
statečným ohodnocením zdravotníků. To 
je pro Českou lékařskou komoru naprosto 
neakceptovatelné, a proto na svých výše 
předložených připomínkách trvá.  

                                        Milan Kubek
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Cena práce zdravotníků
Navýšení základní minutové sazby nositelů výkonů se projevilo u nositelů výkonů uvedených v jednotlivých 
výkonech, ale neprojevilo se u nositelů výkonů, jejichž práce je zahrnuta v minutové režijní sazbě. Jedná 
se zejména o práci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), tedy hlavně zdravotních sester. Navíc 
se v minutové režijní sazbě nikdy neprojevilo dokonce ani navýšení minutové sazby NLZP zakotvené 
ve vyhlášce č. 439/2008, účinné od 1. 1. 2009.

CENA PRÁCE ZDRAVOTNÍKŮ

Minutová režijní sazba je v roce 2022 
nižší u všech výkonů, kde je zahrnut nositel 
S2 – stručně řečeno zdravotní sestra, která 
pracuje bez odborného dohledu, o 1,38 bodu. 
Například v odbornostech všeobecné lékař-
ství, praktické lékařství pro děti a dorost, 
vnitřní lékařství, diabetologie, neurologie 
a další, je současná minutová režijní sazba 
ve výši 3,38 bodu, správně by měla činit 4,76. 
Lze odhadnout, že běžná ambulance internis-
ty pracujícího v modelu jeden lékař + jedna 
zdravotní sestra by při správně stanovené 
minutové režijní sazbě měla měsíčně při-
bližně o 20 tisíc korun vyšší úhradu. Tahle 
„drobná“ chyba ministerstva zdravotnictví 
představuje pro takovou ambulanci ročně 
ztrátu minimálně 200 tisíc. Obráceně na-
hlíženo – zdravotní pojišťovny ročně ušetří 
minimálně 3,5 miliardy korun, pokud bu-

deme počítat, že ambulantních subjektů je  
15 tisíc. ČLK na toto pochybení ministerstvo 
upozornila a při připomínkách k loňské no-
vele SZV účinné od 1. 1. 2022 žádala nápravu. 
Ministerstvo tuto připomínku bohorovně 
ignorovalo.

Základní minutová sazba nositelů 
výkonů – návrh ČLK pro rok 2023

a) Základní minutová sazba nositelů vý-
konů pro nositele L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1 
a S4 je stanovena na 3,2445 bodu, pro nositele 
výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,9326 bodu 
a pro nositele výkonů D1, D2 a D3 je stanovena 
na 2,6089 bodu.

b) Základní minutová sazba nositelů výko-
nů je pro účely výpočtu počtu bodové hodnoty 
výkonu násobena příslušným mzdovým inde-
xem uvedeným v kapitole a zaokrouhluje se na 
čtyři desetinná místa. 

c) Základní minutová sazba nositelů výko-
nů se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního 
roku tak, že se k současné hodnotě přičte mi-
nimálně průměrná roční míra inflace, měřená 
indexem spotřebitelských cen, za uplynulý ka-
lendářní rok publikovaná Českým statistickým 
úřadem. Takto vypočtená základní minutová 
sazba nositelů výkonů se použije v době od  
1. ledna do 31. prosince následujícího kalen-
dářního roku.

ČLK pochopitelně požaduje i  deseti-
procentní valorizaci režijních nákladů vůči 
roku 2022, ale již s odstraněním výše uvedené 
chyby.

Vypovídající fakta
Níže uvedená tabulka jasně dokladuje, 

jak se navyšovala bodová hodnota výkonů 

na základě požadavků ČLK. Mnoha jednáních 
o SZV jsem se jako zástupce, později jako 
poradce ČLK od roku 2000 účastnila. ČLK 
dosáhla navýšení ceny práce nositelů výkonů 
přesto, že byla v těchto jednáních osamocena. 
Žádný jiný účastník jednání pracovní skupiny 
ministerstva zdravotnictví k novelám SZV ni-
kdy navýšení minutové sazby nositelů výkonů 
nenavrhoval. Zdravotní pojišťovny byly vždy 
proti návrhu ČLK. Ostatní účastníci se zvykle 
v lepším případě zdrželi hlasování, v horším 
byli proti. A to i ti z řad lékařů.

V tabulce níže naleznete bodové hodnoty 
vybraných odborností a výkonů v roce 2015 – 
před navyšováním, v roce 2022, návrh MZ pro 
rok 2023 a návrh ČLK pro rok 2023.

Zdravotníci jsou příčinou 
ekonomického „zázraku“ 
českého zdravotnictví

Zdravotní péče kvalitou jednoznačně 
srovnatelná s Rakouskem či Německem, ov-
šem za cenu 2,5x až 3x nižší na hlavu a rok než 
ve zmíněných zemích. Buď v těchto zemích 
neskutečně plýtvají, nebo strůjci a činitelé 
zodpovědní za fungování jejich zdravotních 
systémů jsou proti těm našim ekonomičtí 
analfabeti, nebo…! Nebo jsou si velmi dobře 
vědomi toho, že cena práce zdravotníků musí 
být dostatečně vysoká, aby mohla být i vysoká 
úroveň poskytované péče. Tam si jednoduše 
nikdo nedovolí chtít po zdravotnících, aby 
dotovali ze svých kapes chod zdravotnictví. 
Fungování našeho zdravotnictví zdálky vypa-
dá jako ekonomický zázrak. Zblízka se však 
jedná o prachsprosté vydírání zdravotníků 
trvající bezostyšně už desítky let.

MUDr. Eva Klimovičová

Bodová hodnota výkonu je určena nejen hodnotami minutové sazby osobních nákladů, ale také časem výkonu.

Odbornost Název a číslo v SZV Čas výkonu SZV 2015 SZV 2022 Návrh MZ pro 2023 Návrh ČLK pro 2023

všeob. praktické lékařství cílené vyšetření, 01023 15 minut 169 214 221 257

vnitřní lékařství cílené vyšetření, 11022 40 minut 438 556 577 671

chirurgie cílené vyšetření, 51022 20 minut 235 296 306 355

gynekologie a porodnictví cílené vyšetření, 63022 20 minut 235 296 306 355

oftalmologie cílené vyšetření, 75022 20 minut 235 296 306 355
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Stát chce řešit své problémy 
na úkor lékařů
Česká lékařská komora v rámci připomínkového řízení obdržela návrh novely zákona č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Bohužel je potřeba hned v úvodu konstatovat, že 
zákonodárce opět prosazuje tendenci přenosu svých vlastních kompetencí na lékaře, aniž by jakkoliv 
reflektoval současnou situaci ve zdravotnictví. Je tedy otázkou, kdo za těmito návrhy stojí a jaká je 
jeho znalost medicínského prostředí a rozsahu povinností, které jsou lékařům ukládány. Mnohdy 
se totiž zdá, že v případech, kdy určitá oblast v kompetenci státu přestává fungovat požadovaným 
způsobem, objeví se tendence přenést tuto odpovědnost na jiný subjekt, v tomto případě na lékaře.

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  
ve které stát řeší problémy ČSSZ ukládáním povinností lékařům

Z uplatněných připomínek citujeme:
1) Není zřejmé, proč zákonodárce pově-

řuje posudkovou činností zdravotnické pra-
covníky, kteří s ohledem na platnou právní 
úpravu nemohou mít posudkové kompeten-
ce. Z dikce návrhu, kde je uvedeno, že úkoly 
okresní správy sociálního zabezpečení uve-
dené v odstavci 1 může plnit pouze lékař nebo 
odborný nelékařský zdravotnický pracovník; 
posudek okresní správy sociálního zabezpeče-
ní vydaný podle odstavce 1 musí být schválen 
a podepsán lékařem okresní správy sociálního 
zabezpečení, není zřejmý konkrétní rozsah 
činností, které může zdravotnický pracovník 
vykonávat, přičemž odkaz na odstavec 1, kde 
je vymezen obsah posudkové činnosti, je 
v tomto ohledu zcela nedostatečný. Rovněž 
není uvedeno, že by v této věci zákonodárce 
předpokládal vydání prováděcího předpisu, 
který by rozsah a obsah činnosti zdravotnic-
kých pracovníků v rámci posudkové činnosti 
vykonával.

Taktéž je zřejmé, že zdravotnický pracov-
ník nemá kompetence k provádění posudkové 
činnosti, a tedy spíše bude suplovat administ-
rativního pracovníka, který je schopen rovněž 
kvalifikovaně posudkovému lékaři připravit 
podklady pro posudkovou činnost.

Česká lékařská komora nesouhlasí s ná-
vrhem na přenos blíže nedefinovaných kom-
petencí na zdravotnické pracovníky, kteří 
z podstaty svého vzdělání a odborné erudice 
nemohou suplovat kvalifikovanou činnost 
posudkového lékaře.

Česká lékařská komora v minulosti pod-
pořila zkrácení vzdělávání v oboru posudko-
vé lékařství. Naopak případné zatraktivnění 

tohoto oboru, vytvoření pracovních a finan- 
čních předpokladů, je postupem k zajištění 
dostatečné sítě posudkových lékařů. Návrh 
toliko reflektuje stávající stav a spíše účelově 
se snaží legislativním způsobem do posudko-
vé činnosti „vtáhnout“ zdravotnické pracov-
níky, do jejichž kompetence však v žádném 
případě posudková činnost nespadá.

2) Předmětné ustanovení novely vymezu-
je odborné předpoklady zdravotnického pra-
covníka, který by se podílel na posudkové čin-
nosti, přičemž návrh stanoví, že předpokladem 
k výkonu povolání odborného nelékařského 
zdravotnického pracovníka je způsobilost k vý-
konu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu po získání odborné způsobilosti nebo 
odborné a specializované způsobilosti k výko-
nu povolání všeobecná sestra, dětská sestra, 
porodní asistentka, ergoterapeut, zdravotně-
-sociální pracovník, zdravotnický záchranář 
a fyzioterapeut podle zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních.87

Česká lékařská komora dlouhodobě upo-
zorňuje na nedostatek zdravotnického perso-
nálu. Opakovaně je nutno uvést, že návrh re- 
aguje na aktuální potřeby posudkové činnosti, 
aniž by zohledňoval potřeby celého zdravot-
nictví, a především zasahuje do vzdělávacího 
systému zdravotnických pracovníků, jenž 
by měl produkovat zdravotnické pracovníky 
určené pro poskytování zdravotních služeb 
ve smyslu poskytování péče, nikoliv odčerpá-
vat již takto nedostatečné lidské zdroje pro 
posudkovou činnost, když je potřeba opako-
vaně zdůraznit, že zdravotničtí pracovníci 
nemají v rozsahu posudkové činnosti žádné 
kompetence.

3) Předmětné ustanovení se jeví v in-
tencích současného chodu zdravotnictví 
jako nereálné, kdy poskytovatelé zdravot-
ních služeb nebudou s ohledem na kapa-
citní možnosti a přetížení plnit dožádané 
vyšetření v návrhem stanovených lhůtách, 
přičemž navrhované znění zní: „Poskyto-
vatelé zdravotních služeb plní povinnosti 
podle odstavce 1 ve lhůtě určené orgánem 
sociálního zabezpečení a povinnosti podle 
odstavce 2 ve lhůtě určené lékařem uvedeným 
v odstavci 2 a není-li tato lhůta určena, do 
15 dnů ode dne, kdy obdrželi žádost; pokud 
poskytovatel zdravotních služeb nezpra-
cuje lékařské podklady podle odstavce  
1 písm. b) ve vyžádaném rozsahu, je orgán 
sociálního zabezpečení oprávněn požádat 
o doplnění těchto podkladů a poskytova-
tel zdravotních služeb je povinen doplnit 
tyto podklady ve lhůtě do osmi dnů ode 
dne, kdy obdržel tuto žádost, pokud orgán 
sociálního zabezpečení neurčil lhůtu del-
ší. Poskytovatelé zdravotních služeb zasílají 
podklady podle odstavce 1 písm. b) na pře-
depsaných tiskopisech, a to v elektronické 
podobě způsobem uvedeným v § 123e odst. 
2 písm. a).“ 

Je-li zákonem uložena poskytovatelům 
zdravotních služeb povinnost, měly by být 
současně vytvořeny pro její splnění adekvát-
ní podmínky, a to s ohledem na skutečnost, 
že tato činnost je zákonodárcem požadována 
bezplatně. Je na zákonodárci, aby v rámci 
uložené povinnosti tyto podmínky vytvořil, 
neboť případné ukládání dalších povinnos-
tí doplněné případnými sankcemi povede 
k dalšímu snížení počtu registrujících lékařů, 
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ale i lékařů specialistů. V tomto smyslu by 
měl zákonodárce důsledně dodržovat prin-
cip rovnováhy, tj. při uložení povinnosti sou-
časně vytvářet konkrétní podmínky pro její 
plnění.

4) Česká lékařská komora nerozporuje 
poskytování součinnosti v rámci posudkové 
činnosti, ale striktně odmítá návrh v před-
loženém znění, který ukládá povinnost 
dostavit se za tím účelem na příslušný or-
gán nemocenského pojištění nebo na žádost 
příslušného orgánu nemocenského pojištění 
zaslat písemné informace o průběhu léčby, 
plánu dalšího léčebného postupu a předpoklá-
daném termínu obnovení pracovní schopnosti, 
a to ve lhůtě osmi dnů od obdržení žádosti, 
nestanoví-li orgán nemocenského pojištění 
lhůtu delší. I v tomto případě se jedná o zcela 
účelový postup zákonodárce, kterým řeší 
nedostatečné personální zajištění posud-
kové péče. Uložení této povinnosti v době 
existence přetíženého zdravotního systému 
na všech úrovních je opět jednostrannou 
snahou o vyřešení problematické situace na 
úkor registrujících lékařů a ambulantních 
specialistů. Případné další zatížení lékařů 

spočívající ve fyzické návštěvě příslušného 
orgánu nemocenského pojištění povede ke 
zkrácení ordinačních hodin, ke snížení do-
stupnosti zdravotní péče, kdy řada pacientů 
bude odkazována do nemocnic z důvodu 
časového omezení ordinační doby při plnění 
povinností v rámci nemocenského pojištění. 
Tato neodůvodněná součinnost povede i ke 
snížení úhrad za poskytnutou zdravotní péči, 
což zcela logicky opět povede k postupnému 
snižování počtu lékařů v primární a ambu-
lantní sféře.

5) Česká lékařská komora zásadně ne-
souhlasí s možností orgánu nemocenského 
pojištění provádět kontrolu dočasné pracov-
ní neschopnosti formou dožádání v rozsahu 
uvedeném v tomto navrhovaném ustanovení. 
Je opět zřejmá snaha zákonodárce uložit 
lékařům povinnost v důsledku současného 
nedostatečného personálního obsazení v ob-
lasti této posudkové péče. Česká lékařská 
komora odmítá systém, kdy lékaři budou 
administrativně nahrazovat činnost přísluš-
ných státních orgánů, a to opět na základě 
jednostranně zákonem uložené povinnosti 
bez ohledu na případné negativní dopady 

a důsledky na samotné, již tak přetížené, 
lékaře primární a ambulantní péče.

Z  předloženého návrhu je zcela zřej-
mé, že zákonodárce řeší tíživou personální 
situaci v oblasti posudkové péče na úkor 
registrujících lékařů a lékařů poskytujících 
ambulantní péči. Je alarmující, že zákono-
dárce nevnímá současný stav zdravotnictví, 
nereflektuje na přetíženost primární a am-
bulantní péče a toliko jednostranně ukládá 
povinnosti, aniž by jakýmkoliv smysluplným 
způsobem s těmito povinnosti spojil patřičné 
kompenzace a vytvořil potřebné předpokla-
dy pro požadovanou součinnost.

Česká lékařská komora doporučuje, 
aby se tvorby nových legislativních záměrů 
účastnil minimálně jeden zástupce České 
lékařské komory, a to s ohledem na skuteč-
nost, že tento návrh zákonodárce se jeví 
zcela odtržen od reality a vyvolává dojem, 
že zákonodárce nezohledňuje současnou 
situaci ve zdravotnictví.

MUDr. Pavel Kubíček, člen představenstva ČLK

MUDr. Pavel Lindovský, MBA, člen představenstva ČLK

MUDr. Petr Němeček, člen představenstva ČLK

Mgr. Daniel Valášek, MBA, právní kancelář ČLK
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Úhradová pravidla  
Ústavní soud nezrušil
Již koncem roku 2018 napadla skupina senátorů u Ústavního soudu současný systém financování 
zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění (původně návrh podalo 51 senátorů a následně 
tři senátoři svůj podpis stáhli).

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení současného systému financování zdravotnictví

Senátoři navrhli z  důvo-
du protiústavnosti zrušení 
těch částí zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, které 
upravují tvorbu sítě smluv-
ních poskytovatelů, uzavírá-
ní smluv mezi poskytovateli 
a zdravotními pojišťovnami, 
včetně výběrových řízení, rám-
cové smlouvy, dohodovací říze-
ní o úhradách, vydávání úhra-
dových vyhlášek, individuální 
úhradové dodatky a vydávání 
seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami. V ná-
vrhu bylo rovněž požadováno 
zrušení vyhlášky o rámcových 

smlouvách, zrušení seznamu zdravotních výkonů s bodovými hod-
notami a zrušení úhradové vyhlášky. Dále bylo navrhováno zrušení 
části zákona o zdravotních službách, která upravuje centra vysoce 
specializované péče.

Ústavní soud rozhodl po více než třech letech od zahájení 
řízení o návrhu senátorů tak, že návrh zamítl (nález pléna 
Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 49/18). 

Ústavní soud v tiskové zprávě uvedl, že úkolem Ústavního soudu 
(na rozdíl od Parlamentu, vlády a Ministerstva zdravotnictví) není být 
tvůrcem zdravotnické politiky státu či ústavně zakonzervovat jediné 
možné řešení ve své podstatě politického sporu z oblasti financování 
zdravotní péče. Ústavní soud dále zdůraznil, že posuzování samotné 
správnosti či vhodnosti zdravotní politiky státu, respektive způsobu 
úhrady zdravotní péče, Ústavnímu soudu nepřísluší, nedojde-li 
zároveň k porušení ústavních práv. Z uvedeného důvodu přistoupil 
Ústavní soud dle svého vyjádření k přezkumu napadených právních 
přepisů se značnou mírou zdrženlivosti a s respektem k dělbě moci. 

Argumentace skupiny senátorů
Argumentaci skupiny senátorů, kterou je návrh na zrušení vy-

braných právních předpisů zdůvodněn, shrnul Ústavní soud v nálezu 
následovně:
1. V přístupu k solidárně hrazené zdravotní péči vznikají značné roz-
díly v kvalitě a čekacích dobách v závislosti na místu bydliště, druhu 
onemocnění a sociálním postavení. 

2. Pravidla úhrad jsou neetická, kdy jsou zdravotníci finančně trestáni 
za poskytování medicínsky žádoucí péče a tím jsou vedeni k protipráv-
nímu odmítání nemocných pacientů a také k poskytování zbytečné péče 
pacientům zdravým.
3. Cenotvorné mechanismy nezohledňují náklady a přiměřený zisk, 
neboť jsou výsledkem korporativistických dohod zájmových skupin.
4. Úhradový systém je nepředvídatelný, jelikož úspěch podnikatele 
ve zdravotnictví není dán jeho úsilím, kvalitou či etickým přístupem 
k pacientům, nýbrž schopností vyjednat si v netransparentním prostředí 
ekonomické výhody s pojišťovnami. 

Důsledkem toho je permanentní krize zdravotnictví. Ta je zapří-
činěna v důsledku spolupůsobení všech napadených prvků smluvní 
a úhradové regulace jako celku. 

Ústavní soud při posouzení návrhu rozdělil řešenou problema-
tiku do několika částí. Ve stručnosti uvádíme základní argumentaci 
Ústavního soudu k jednotlivým bodům.

Zdůvodnění rozhodnutí soudu
1. K problematice vytváření a fungování sítě smluvních po-
skytovatelů, včetně výběrových řízení, Ústavní soud v nálezu 
konstatuje, že navrhovatelé nepředložili relevantní argumentaci, 
která by byla způsobilá napadená zákonná ustanovení zpochybnit, 
přičemž námitky navrhovatelů se zčásti týkají zákonných ustano-
vení, jež nebyla návrhem napadena, a Ústavní soud se jimi proto 
nemohl zabývat.
2. K problematice center vysoce specializované péče Ústavní 
soud uvedl, že souhlasí s názorem, že zajištění vysoce náročné zdra-
votní péče na odpovídající úrovni vyžaduje určitou míru centralizace 
zdravotnických zařízení, a logickým důsledkem je proto i jejich regio- 
nální nerovnoměrnost. Hlavním zájmem pacienta přitom není to, aby 
se centrum nacházelo co nejblíže jeho bydliště, nýbrž aby byla dána 
garance co možná nejlepší profesionální péče, pro což musejí existo-
vat odpovídající podmínky (např. přístrojové vybavení). K tomu, aby 
si zdravotnický tým získal a udržel vysoce specifickou kompetenci, 
totiž potřebuje určitý objem výkonů, který teprve zaručí dostatečnou 
kvalifikovanost. Je přitom logické, že i s ohledem na ekonomické 
možnosti zdravotních pojišťoven (a státu) je třeba respektovat určitou 
míru flexibility, danou nemocemi, které je třeba léčit, a také vývojem 
lékařské vědy. Ústavní soud dále konstatoval, že navrhovatelé ve 
skutečnosti nebrojí proti protiústavní dikci napadených zákonných 
ustanovení, ale proti tomu, že nejsou v reálném životě důsledně do-
držována a že je s nimi, dle názoru navrhovatelů, nakládáno účelově, 
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což však není problém protiústavnosti, ale problém interpretace 
zákonných ustavení a jejich aplikace. Řešením v takové situaci není 
zrušení (derogace) příslušných zákonných ustanovení, ale usilování 
o jejich ústavně konformní výklad v praxi. 
3. K podmínkám úhrady centrových léků a k lékovým centrům 
Ústavní soud uvedl, že samotná podmíněnost úhrady některých 
léčivých přípravků používáním na specializovaném pracovišti není 
protiústavní. Protiústavnost by se mohla vyskytnout teprve tehdy, 
když by např. hrozilo odepření účinné léčby, což je ale řešitelné i podle 
stávající úpravy. Centrová léčiva jsou odborně i ekonomicky zvýšeně 
riziková a pojišťovny sice jsou povinny zajistit dostupnou zdravotní 
péči, nicméně tato povinnost neznamená právo každého pracoviště 
uzavřít se zdravotní pojišťovnou zvláštní smlouvu. Smyslem systému 
hrazené zdravotní péče je totiž zajištění práva na ochranu zdraví, 
a nikoliv uspokojení ekonomických ambicí některých poskytovatelů 
zdravotních služeb. Povinnost státu zajistit rovný přístup k potřeb-
ným léčivým přípravkům (zejména jejich bezplatnost a faktickou 
dostupnost) proto nevylučuje ani řešení, kdy některé přípravky mohou 
aplikovat jen specializovaná zařízení. Ústavní soud rovněž neshledal 
protiústavní neúčast pojištěnců v řízení o stanovení maximální 
ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků.
4. K návrhu na zrušení rámcových smluv Ústavní soud uvádí, 
že považují-li navrhovatelé úpravu dohodovacího řízení o obsahu 
rámcových smluv za překonanou, musí být jimi navržené řešení, 
které označili jako „standardní nástroje smluvního práva a hospo-
dářské soutěže“, …realizováno teprve v rámci řádného politického 
a legislativního procesu… navrhovatel je politický aktér (většina členů 
Senátu) a má-li skutečně za to, že je stávající systém nevhodný, je na 
něm, aby usiloval o jeho odpovídající změnu. Měl by tak ale činit sta-
noveným postupem, a nikoliv prostřednictvím Ústavního soudu, jehož 
úkoly jsou rozdílné a nepřísluší mu poměřovat větší či menší vhodnost 
(případně optimálnost) jednotlivých možných legislativních řešení.
5. K návrhu na zrušení seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami Ústavní soud zopakoval, že důvodem zrušení napadené 
právní úpravy není a nesmí být „jen“ její nedostatečnost, nedokonalost 
a ani chybná interpretace či aplikace, nýbrž nemožnost jejího ústavně 
souladného výkladu. Ústavní soud konstatoval, že seznam zdra-
votních výkonů daný podzákonným právním předpisem na základě 
výslovného zákonného zmocnění se současnou možností dohodnout 
jiný způsob vykazování shledává ústavněprávně akceptovatelným, 
jelikož zaručuje na straně jedné jeho předvídatelnost a právní jisto-
tu a na straně druhé dává prostor pro zohlednění aktuálního stavu 
medicínského poznání a potřeb praxe.
6. K návrhu na zrušení úhradové vyhlášky Ústavní soud uvedl, 
že většina námitek navrhovatelů spadá do diskuse o vhodnosti 
současného modelu financování, což však nemůže být důvodem 
pro zrušení napadené právní úpravy Ústavním soudem. Ústavní 
soud dále uvedl, že okolnost, že by zákonná úprava tohoto procesu 
mohla být zcela nepochybně odlišná (a možná kvalitnější), však ještě 
neopodstatňuje derogační zásah ze strany Ústavního osudu. Jeho 
úkolem totiž není pozitivně formulovat jinou právní úpravu, nýbrž 
pouze v pozici „negativního zákonodárce“ zrušit takovou úpravu, 
která je ústavně deficitní, nic takového však Ústavní soud v tomto 
případě neshledal. Ústavní soud dále uvedl, že žádný podzákonný 
předpis nemůže negovat nárok založený přímo zákonem (a opírající 
se o čl. 31 Listiny). Ústavní soud proto odkazuje na § 13 ZVZP, který 
zaručuje právo pojištěnce na hrazení zdravotních služeb poskytnu-
tých s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav či zmírnit jeho 

utrpení, pokud odpovídají jeho zdravotnímu stavu a sledovanému 
účelu, jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské 
vědy a existují důkazy o jejich účinnosti. Účinnému domáhání se 
tohoto práva nemůže zabránit ani úhradová vyhláška.
7. K problematice individuálních úhradových dodatků Ústavní 
soud opět uvedl, že důvodem zrušení právního předpisu nebo jeho 
části Ústavním soudem nemůže být riziko jeho zneužití, ale jeho 
protiústavnost. Konstatoval přitom, že existuje několik možností 
kontroly, které by měly zaručovat, že zdravotní pojišťovny budou 
plnit svoji zákonnou povinnost nakládat se svěřenými veřejnými 
prostředky hospodárně, efektivně a účelně. Ústavní soud dále 
konstatoval, že možnost dohodnout se na odlišném způsobu a výši 
úhrady a regulačních omezení je totiž logickým možným důsled-
kem předchozího mechanismu stanovení úhrady hrazených služeb  
(dohodovací řízení, vydání úhradové vyhlášky) a  jeho zjevným 
a legitimním účelem je flexibilně řešit problémy, které se mohou  
objevit teprve v průběhu času a v předchozím procesu nemusely 
být zřejmé. 

Chaos nenastane
Závěrem Ústavní soud v nálezu uvedl, že zamítnutí návrhu 

neznamená, že do budoucna se nebude možné v jiných případech 
a s jinou právní argumentací na Ústavní soud znovu obrátit s ná-
vrhem na přezkum zákonných a dalších souvisejících ustanovení, 
která v rámci tohoto řízení v přezkumu obstála. Rovněž upřesnil, 
že přezkum Ústavním soudem není vyloučen ani v případě, kdy při 
postupu a rozhodování podle ustanovení, která byla předmětem 
řízení, dojde k porušení práv účastníků. 

Na závěr lze shrnout, že Ústavní soud byl oprávněn posoudit 
návrh skupiny senátorů pouze v rozsahu právní úpravy, již ná-
vrh konkrétně napadá, a pouze v rozsahu argumentace, kterou 
navrhovatelé uvádějí. Argumentace uvedená v návrhu skupiny 
senátorů nepřesvědčila Ústavní soud o tom, že napadená právní 
úprava financování hrazených zdravotních služeb je v rozporu 
s ústavním pořádkem České republiky. V návrhu uvedené argu-
menty povětšinou rozporovaly konkrétní fungování systému,  
tj. aplikaci předmětných ustanovení v praxi, přičemž v některých 
případech byla v návrhu uváděna i jiná, dle názoru navrhovatelů 
lepší řešení úhradového systému (cenová soutěž, co nejširší síť 
poskytovatelů včetně specializovaných pracovišť a další). Jak již 
bylo opakovaně uvedeno, problémy s aplikací právního předpi-
su samy o sobě pro zrušení právního předpisu nebo jeho části 
Ústavním soudem nestačí. Jak Ústavní soud správně a opakovaně 
uvádí, Ústavnímu soudu nepřísluší, aby nahrazoval vůli politiků 
a vytvářel nebo ovlivňoval zdravotní politiku státu. Ústavní soud 
je soudním orgánem ochrany ústavnosti. 

Protiústavnost napadených právních předpisů Ústavní 
soud v daném případě neshledal, a proto do systému finan-
cování zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění 
nezasáhl. Obavy o budoucnost z důvodu nejistoty, co bude 
následovat, pokud bude stávající úhradový systém Ústav-
ním soudem zrušen, které trvaly přes tři roky, skončily. 
Nezbytnost prosazování ústavně konformního výkladu a aplikace 
právních předpisů v praxi ale pokračuje a ČLK se na něm aktivně 
podílí. V oblasti smluvní a úhradové problematiky je to v zásadě 
každodenní téma. 

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

právní kancelář ČLK
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Novela kompenzační vyhlášky  
pro rok 2021
V minulosti jsme již informovali o obsahu kompenzační vyhlášky pro rok 2021, která byla publikována ve 
Sbírce zákonů v červnu loňského roku pod číslem 242/2021. Kromě odměn pro zdravotnické pracovníky 
obsahuje původní znění kompenzační vyhlášky pro rok 2021 i některé kompenzace očekávaného propadu 
produkce a vyšších nákladů s tím, že případné další kompenzace pro rok 2021 měly být dle vyjádření 
ministerstva řešeny až po ukončení roku 2021 cestou novely kompenzační vyhlášky pro rok 2021.

Ministerstvo zdravotnictví nyní připravilo novelu kompenzační 
vyhlášky pro rok 2021, která byla publikována ve Sbírce zákonů dne 
29. 4. 2022 pod číslem 100/2022 a je účinná od 30. 4. 2022. 

Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2021 přináší v segmen-
tech sledovaných ČLK (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, 
ambulantní gynekologie, komplement) změnu pouze v segmentu 
ambulantních specialistů. Konkrétně se jedná o navýšení hodnoty 
bodu oproti úhradové vyhlášce pro rok 2021 u těch odborností, 
u kterých došlo v roce 2021 k propadu produkce o více než 5 % 
v porovnání s rokem 2019. Kompenzace jsou dle důvodové zprávy 
stanoveny tak, aby dorovnaly produkci do úrovně 95 %. 

Odbornosti, u kterých dochází z důvodu propadu produkce k na-
výšení hodnoty bodu, jsou uvedeny níže v tabulce, včetně informace 
o nové hodnotě bodu pro rok 2021 (zdroj: důvodová zpráva k návrhu 
novely kompenzační vyhlášky pro rok 2021).

Pro přehlednost uvádíme shrnutí platných kompenzačních 
opatření pro rok 2021 v segmentu praktických lékařů, ambulantních 
specialistů, ambulantních gynekologů a komplementu:

Segment praktických lékařů:  
•  odměny pro zdravotníky (vyplaceny v loňském roce),
•  navýšen limit pro uplatnění regulační srážky za léky/ZP, vyžá-

danou péči, pomůcky pro inkontinentní pacienty a odbornost 902 
na 130 % (vyhláška 120 %).

Ambulantní specialisté: 
•  odměny pro zdravotníky (vyplaceny v loňském roce),
•  navýšen limit pro uplatnění regulační srážky za léky/ZP, vyžá-

danou péči, ZUM/ZULP na 130 % (vyhláška 108 %), 

•  navýšení hodnoty bodu pro vybrané odbornosti (viz níže),
•  upraven regulační vzorec s možností použít pro výpočet limitu 

úhrady pro rok 2021 počet unikátních pojištěnců z roku 2019 
(stejný princip jako v roce 2020).

Komplement: 
•  odměny pro zdravotníky (vyplaceny v loňském roce),
•  u odborností hrazených přes NPURO upraven regulační vzorec 

s možností použít pro výpočet limitu úhrady pro rok 2021 počet 
unikátních pojištěnců z roku 2019 (stejný princip jako v roce 2020),

•  pro výkony č. 82301 a 82302 vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 
nebo U69.75 je do 30. 6. 2021 stanovena hodnota bodu 0,85 Kč; pro 
výkony č. 82301, 82302 a 82304 vykázané u pacientů s diagnózou 
U07.1 nebo U69.75 je od 1. 7. 2021 stanovena hodnota bodu 1 Kč. 
Úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady.

Gynekologie:
•  odměny pro zdravotníky (vyplaceny v loňském roce),
•  zvýšen koeficient navýšení hodnoty NPURO v regulačním 

vzorci z 1,11 na 1,13 a současně zrušena bonifikace za podíl 
těhotných do 20 % s provedeným UZ vyšetřením.

Kompenzační vyhláškou pro rok 2021 ve znění výše zmíněné 
novely se bude řídit vyúčtování roku 2021. Vyúčtování roku 2021 
podle kompenzační vyhlášky musejí zdravotní pojišťovny provést 
u poskytovatelů poskytujících ambulantní péči a péči poskytovanou 
ve vlastním sociálním prostředí pacienta nejpozději do 30. 6. 2022. 
U ostatních poskytovatelů musí být vyúčtování dle kompenzační 
vyhlášky pro rok 2021 provedeno nejpozději do 31. 8. 2022. 

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, právní kancelář ČLK

Odb. Název odbornosti Propad objemu péče 2021/2019 Nová HB % navýšení HB

106 Gastroenterologie 72,89 % 1,37 130 %

203 Infekční lékařství 85,76 % 1,17 111 %

208 Lékařská genetika 91,58 % 1,09 104 %

301 Dětské lékařství 80,88 % 1,24 118 %

402 Klinická onkologie 94,35 % 1,06 101 %

501 Chirurgie 94,30 % 1,06 101 %

502 Dětská chirurgie 90,27 % 1,11 106 %

504 Cévní chirurgie 88,14 % 1,14 109 %

506 Neurologie 93,50 % 1,07 102 %

601 Plastická chirurgie 91,87 % 1,09 104 %

607 Ortopedická protetika 87,52 % 1,14 109 %

704 Dětská otorinolaryngologie 70,42 % 1,42 135 %

708 Anesteziologie a intenzivní medicína 80,50 % 1,24 118 %

780 Hyperbarická a letecká medicína 80,03 % 1,25 119 % In
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Udělení Čestné medaile  
v okresních sdruženích ČLK

Čestná medaile Okresního sdružení ČLK 
v Hradci Králové za rok 2021 byla dne 21. 4.  
2022 slavnostně udělena panu doktoru Jo-
sefu Kovalskému z Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Pan doktor Ko-
valský pracuje téměř celý svůj profesní život 
ve FN. Od 80. let minulého století se podílel 
na organizaci a zajištění přednemocniční ur-
gentní péče a stal se vůdčí osobností králové-
hradecké kardioanestezie. Svým působením 
ovlivnil několik generací kolegů lékařů jak 
vlastního mateřského pracoviště, tak i napříč 
nemocnicí v rámci pravidelných ústavních 
pohotovostních služeb. Okresní sdružení 
ČLK by chtělo udělením čestné medaile po-
ukázat nejen na odborné medicínské kvality 
pana doktora Kovalského, ale především na 
jeho mimořádně vstřícný a laskavý přístup ke 
všem pacientům i kolegům, se zdůrazněním 
významu těchto hodnot i v současné době. 
Přejeme doktoru Kovalskému nadále radost 
a uspokojení v jeho práci i v osobním životě.

MUDr. Jan Malý, Ph.D. 

člen představenstva OS ČLK v Hradci Králové

Prezident ČLK Milan Kubek, předseda OS ČLK v Hradci Králové docent Eduard Havel,  
laureát Josef Kovalský, přednosta KARIM Pavel Dostál, člen představenstva OS ČLK 
v Hradci Králové Jan Malý (na snímku zleva)
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Čestná medaile Okresního sdružení  
ČLK v  Náchodě byla 21. 4. 2022 udělena  
doc. MUDr. Josefu Jandíkovi, CSc., in memo-

riam. Medaili předali MUDr. Jan Vodochodský, 
předseda OS ČLK v Náchodě, a doc. MUDr. Petr 
Pařízek, Ph.D., přednosta I. interní kardiologic-
ké kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové 
na okresním shromáždění ČLK v Hradci Krá-
lové manželce Michaele Jandíkové a synovi 
MUDr. Jakubu Jandíkovi. Důvodem sjedno-
ceného ocenění dvou okresních sdružení byla 
profesní dráha doc. Jandíka.

Doc. MUDr. Josef Jandík, CSc., promo-
val na Lékařské fakultě UK v Hradci Králo-
vé v roce 1977 a do roku 1994 zde pracoval 
jako asistent a po své habilitaci v roce 1989 
jako docent na katedře patologické fyziolo-
gie. V roce 1994 přešel do klinické praxe na  
I. interní kliniku fakultní nemocnice Hradec 
Králové a po získání II. atestace z vnitřního 

lékařství od roku 2002 do roku 2013 úspěšně 
zastával funkci primáře interního oddělení 
oblastní nemocnice v Náchodě. V roce 2013 
se vrátil zpět na I. interní kliniku.

Hlavní klinické i  vědecké zaměření  
doc. Jandík věnoval oběhové soustavě, kar-
diologii. Byl oblíbeným učitelem, lékařem, 
primářem a kolegou. Návrh na udělení medai-
le podal celý kolektiv lékařů I. interní kliniky 
a medaile byla udělena okresním sdružením 
v Náchodě, kde doc. Jandík zůstal členem i po 
návratu do Hradce Králové.

Silní lidé stonají na silné nemoci, a tak 
doc. MUDr. Josef Jandík, CSc., zemřel brzy 
po zjištění závažného onemocnění v pokroči-
lém stadiu ve věku 69 let. Čest jeho památce.

Dr. Jan Vodochodský, bývalý člen představenstva ČLK

V Hradci Králové ocenili Josefa Kovalského

Medaile in memoriam pro Josefa Jandíka
s dárkem podle vlastního výběru na rok za 665 Kč.

B) Voucher do internetového obchodu 
www.medical-uniforms.cz
se značkovým zdravotnickým oblečením
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ÁVETERINÁŘ VZPOMÍNÁVeselé, vtipné i poučné příběhy pro všechny milovníky zvířat

Známý veterinář popisuje, jak zábavný, vzrušující, ale ně-kdy i nebezpečný může být život v blízkosti velkých cizokraj-ných šelem či domácích mazlíčků. Autor ve více než šedesáti příbězích ze své veterinární praxe v zoo vzpomíná na nejza-jímavější zvířecí osobnosti ze své ordinace i okolí, líčí neuvě-řitelné zážitky s nimi, popisuje jejich ošetřování i péči o ně. Z vyprávění čiší autorův humor, láska ke zvířatům a respekt k jejich zvykům i potřebám.

Petr Skalka

MVDr. Petr Skalka je absolventem Vysoké školy veterinární v  Brně. Po deseti letech na obvodě se dostal do Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kde strávil jako zoolog a zvěrolé-kař čtvrt století. Po skončení aktivní kariéry byl jmenován čestným členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Nyní žije v Krkonoších.

ISBN 978-80-908101-5-0

MOC 269 Kč

A) Balíček 2 knih
– Podnikatelské legendy první 
   republiky a jejich následovníci 
– Veterinář vzpomíná

C) Balíček 2 knih 
– Manažeři se lvíčkem 
– Rozhovory s osobnostmi doby
   covidové

Předplaťte si odborný měsíčník Zdravotnictví a medicína

Objednávejte na webu: www.zamcasopis.cz, e-mailem: send@send.cz 
nebo telefonicky: +420 225 985 225, +420 777 333 370. 

Standardní cena ročního předplatného bez dárku je 565 Kč. 
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– Podnikatelské legendy první 
   republiky a jejich následovníci 
– Veterinář vzpomíná

C) Balíček 2 knih 
– Manažeři se lvíčkem 
– Rozhovory s osobnostmi doby
   covidové

Předplaťte si odborný měsíčník Zdravotnictví a medicína

Objednávejte na webu: www.zamcasopis.cz, e-mailem: send@send.cz 
nebo telefonicky: +420 225 985 225, +420 777 333 370. 

Standardní cena ročního předplatného bez dárku je 565 Kč. 

V Chebu získala ocenění Naděžda Kučerová
Jedním z  bodů na okresním 

shromáždění OS ČLK v Chebu dne 
27. 4. 2022 bylo udělení čestné 
medaile MUDr. Naděždě Kuče-
rové. Jde o  lékařku, která vybu-
dovala ARO v nemocnici v Chebu 
a  byla dlouhodobě přednostkou 
tohoto oddělení.

Tato medaile se poprvé předá-
vala v našem okrese v roce 2020. 
Obdržel ji dlouholetý přednos-
ta interního oddělení v  Chebu 
MUDr. František Matějovič. Za-
sloužil se zejména o  rozvoj gas-
troenterologie v  našem okrese 
a  nadále působí ve zkráceném 
úvazku v tomto oboru.

Za představenstvo našeho 
sdružení oběma lékařům velmi 
děkujeme a přejeme pevné zdraví.

MUDr. Georgis Konstantinidis

předseda OS ČLK Cheb
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Novela doporučení představenstva ČLK č. 1/2013 – k výkonu funkce členů ČLK pověřených komorou 
k účasti ve výběrových komisích pro zajišťování sítě smluvních poskytovatelů zdravotních pojišťoven 
a pro obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví:

Pravidla pro zástupce ČLK  
v komisích pro výběrová řízení 
na smlouvy s pojišťovnami

Představenstvo ČLK pozoruje nárůst 
stížností lékařů na zástupce ČLK v  ko-
misích při výběrových řízeních, která se 
konají před uzavíráním smluv mezi po-
jišťovnami a  poskytovateli zdravotních 
služeb. 

Připomínky a  podněty projednalo 
představenstvo ČLK na svém zasedání dne 
2. 4. 2022 se závěrem, aby právní kancelář 
ČLK připravila návrh novelizace závazné-
ho stanoviska ČLK č. 1/2013. Návrh novely 
byl prezidentem ČLK MUDr. Milanem 
Kubkem rozeslán předsedům okresních 
a obvodních sdružení ČLK. Podněty před-
sedů byly projednány na zasedání Před-
stavenstva ČLK dne 29. 4. 2022, které 
jednohlasně návrh na změnu doporučení 
představenstva přijalo.

Níže uvádíme novelizované znění s vy-
značením změn, které byly Představen-
stvem ČLK přijaty. Novelizované znění 
nabývá účinnosti dne 9. 5. 2022.

Článek 1
Toto doporučení upravuje kritéria, ke 

kterým by členové ČLK měli přihlížet při 
výběru vhodného uchazeče, jsou-li pověřeni 
komorou:
a)  účastí ve výběrových komisích pro zajišťo-

vání sítě smluvních poskytovatelů zdravot-
ních pojišťoven podle právních předpisů 
upravujících toto zajišťování,1

b)  účastí ve výběrových komisích pro obsa-
zování vedoucích funkcí ve zdravotnictví 
podle právních předpisů upravujících toto 
obsazování.

Článek 2
Představenstvo okresního nebo obvod-

ního sdružení ČLK by mělo do výběrových 

1 § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění.

komisí podle článku 1 nominovat vždy ne-
stranného zástupce ČLK.

Článek 3
(1)  Člen ČLK pověřený komorou účastí v ně-

které z výběrových komisí podle článku 
1 by se měl při svém rozhodování řídit 
zejména skutečnostmi:

a)  zda je uchazeč členem ČLK,
b)  zda uchazeč řádně a včas hradí pří-

spěvky na činnost ČLK podle stavov-
ského předpisu ČLK č. 7,

c)  zda je uchazeč držitelem diplomu 
celoživotního vzdělávání ČLK podle 
stavovského předpisu ČLK č. 16,

d)  zda je uchazeč držitelem osvědčení 
pro výkon funkce vedoucího lékaře 
a primáře ve zdravotnickém zařízení 
podle stavovského předpisu ČLK č. 11,

e)  zda je uchazeč držitelem funkčních 
licencí podle stavovského předpisu 
ČLK č. 12 v případě, že součástí druhu 
zdravotní péče, který je předmětem 
výběrového řízení, je provádění spe-
cializovaných metod uvedených ve 
stavovském předpisu ČLK č. 12,

f )  zda je uchazeč profesně bezúhonný 
podle stavovského předpisu ČLK č. 4.

(2)  Pokud uchazeč, který je řádným čle-
nem ČLK, splňuje odborné požadavky 
a zároveň je schopen doložit potřebné 
personální, technické a věcné vybavení, 
mělo by být stanovisko člena ČLK po-
věřeného komorou ve výběrové komisi 
podle článku 1 písm. a) vždy kladné.

(3)  Člen ČLK pověřený komorou ve vý-
běrové komisi podle článku 1 písm. 
a) nemá právo svévolně bránit čle-
nům ČLK, kteří splňují požadavky 
v rozsahu článku 2, aby si otevřeli 
soukromou lékařskou praxi a uza-
vřeli smlouvy se zdravotními pojiš-
ťovnami. 

Článek 4
(1)  Pokud je uchazečů o smlouvu s pojišťov-

nami více a všichni splňují podmínky 
potřebné odbornosti a personálního 
vybavení, měl by zástupce ČLK dle 
okolností upřednostnit soukromého 
lékaře, který je členem komory, před 
zdravotnickým řetězcem. 

(2)  Uchazeč dle článku 1 písm. a) má právo 
získat informaci o tom, jak hlasoval 
člen ČLK pověřený komorou. V přípa-
dě negativního stanoviska je člen ČLK 
pověřený komorou povinen své rozhod-
nutí lékaři písemně zdůvodnit. Žádost 
o stanovisko se podává představenstvu 
příslušného okresního či obvodního 
sdružení ČLK.

Mgr. Daniel Valášek, MBA,  

právní kancelář ČLK

Zabýváme se mimo jiné  
i prevencí, diagnostikou a léčbou 

kožních nádorů. Dermatologa 
hledáme zejména pro práci 

s počítačovým dermatoskopem. 
Ostatní náplň práce dle dohody.

Více o pracovišti na  
www.stepan-plastika.cz

Plastická chirurgie v Brně 
přijme dermatologa

Kontakt: MUDr. David ŠTĚPÁN 
603 246 596  

stepan.david@tiscali.cz
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flavonoida micronisata 500 mg  
(diosmin 450 mg, hesperidin 50 mg)

ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Devenal 500 mg potahované tablety.
SLOŽENÍ: Flavonoida micronisata 500 mg (obsahující 450 mg diosminu a 50 mg dalších flavonoidů vyjádřených jako hesperidin). INDIKACE: Léčba chronické žilní insuficience dolních končetin s následujícími 
funkčními symptomy: pocit těžkých nohou a otoky dolních končetin, bolest, noční křeče dolních končetin. Symptomatická léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: 
Chronická žilní insuficience 1 tableta dvakrát denně (v poledne a večer). Akutní ataka hemoroidálního onemocnění: první 4 dny léčby 3 tablety dvakrát denně. Následujících 3 dny 2 tablety dvakrát denně. Udr-
žovací léčba 1 tableta dvakrát denně. Devenal je indikován k léčbě dospělých. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nenahrazuje 
jinou specifickou léčbu onemocnění konečníku. Pokud symptomy při krátkodobé léčbě neodezní, doporučuje se proktologické vyšetření a léčba by měla být přehodnocena. INTERAKCE: Žádné interakce. FER-
TILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Nejsou žádné údaje o vlivu na fertilitu. Jako preventivní opatření je doporučeno vyhnout se používání přípravku Devenal během těhotenství a kojení. ÚČINKY NA SCHOPNOST 
ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Žádný vliv. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Časté: nauzea, vomitus, průjem, dyspepsie. Méně časté: kolitida. Vzácné: bolesti hlavy, závratě, malátnost, vyrážka, svědění, kopřivka. Není 
známo: ojedinělý otok obličeje, rtů a očních víček spojený s hypersenzitivní reakcí, ve výjimečných případech Quinckeho edém. PŘEDÁVKOVÁNÍ: Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. FARMAKOLOGICKÉ 
VLASTNOSTI: Látky stabilizující kapiláry, bioflavonoidy, ATC kód: C05CA53. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. BALENÍ: 60 potahovaných tablet, výdej není vázán na lékařský předpis, není 
hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 180 a 120 potahovaných tablet, výdej vázán na lékařský předpis, částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. DRŽITEL ROZHODNUTÍ  
O REGISTRACI Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. Pod Višňovkou 1662/27, Krč, 140 00 Praha. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 85/515/18-C 9. DATUM REVIZE TEXTU SPC 3. 12. 2020. Pro úplnou informaci se seznam-
te s celým zněním SPC na stránkách sukl.cz nebo devenal.cz. Určeno pro odbornou veřejnost. Datum vypracování materiálu 25. 4. 2022, CZ-D220408.

SLOŽENÍ S DOPORUČENÍM 1 – SILNÉ 
dle mezinárodních léčebných postupů pro léčbu hlavních  
funkčních symptomů chronické žilní insuficience.1

1Nicolaides A, Kakkos S, Baekgaard N, et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines According to Scientific Evidence. Part I. Int Angiol. 2018 Jun; 37(3): 181–254. 
2Cenová regulace, vychází z ceny přípravku Devenal 500 mg 180 potahovaných tablet původce Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.

MAXIMÁLNÍ REÁLNÝ DOPLATEK 
pacienta v lékárně2

413,17 Kč

DOSTUPNĚJŠÍ LÉČBA
chronické žilní insuficience  

a hemoroidální krize
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Vzdělávací portál ČLK aktuálně využívá již více než 14 tisíc lékařů v ČR a zájem o registraci dalších 
lékařů stále roste. Česká lékařská komora se proto nyní rozhodla v rámci modernizace celoživotního 
vzdělávání lékařů udělat další krok: v průběhu září 2022 spustí nový e-learningový portál, který plně 
nahradí stávající systém provozovaný na webových stránkách www.eclk.cz.

E-learningový portál ČLK: Druhá  
etapa modernizace celoživotního 
vzdělávání lékařů

Plné propojení se Vzdělávacím 
portálem ČLK – jedno přihlášení  
pro vše

Primárním záměrem nového systému je 
umožnit vytvářet a vkládat nadčasové studijní 
materiály tak, aby elektronické vzdělávání 
poskytované Českou lékařskou komorou bylo 
uživatelsky maximálně přínosné. Neméně 
důležitým cílem je vytvořit platformu plně 
propojenou se Vzdělávacím portálem ČLK, 
a zjednodušit tak přihlašování – k registraci 
do e-learningového systému lékaři budou mít 
nyní možnost využít přihlášení skrze svůj 
účet ve Vzdělávacím portálu. Díky tomu dojde 
k odstranění bariéry, kterou doposud před-
stavovala poměrně komplikovaná registrace 
do stávajícího e-learningu. Toto propojení 
zároveň přináší výhodu v podobě okamžité-
ho propisování získaných kreditů do profilu 
lékaře ve Vzdělávacím portálu ČLK.

Přehledné uživatelské prostředí 
pro maximální zážitek z moderních 
studijních materiálů

E-learningový systém přináší přehled-
né uživatelské prostředí korespondující 

s rozhraním Vzdělávacího portálu, díky če-
muž bude pro lékaře důvěrně známé a bu-
dou se v něm moci intuitivně pohybovat. 
Systém zároveň nově podporuje vkládání 
moderních studijních materiálů, jako jsou 
interaktivní prezentace či online přenosy, 
a sleduje tak nejnovější technologické tren-
dy využívané k online vzdělávání lékařů. 

Nové nástroje umožní přednášejícímu 
zaznamenat promítanou prezentaci, mlu-

vený komentář nebo třeba doplňující video. 
Pro samotného lékaře-zájemce o absolvová-
ní kurzů je použití těchto materiálů velmi 
jednoduché. V interaktivních formátech 
naleznete přednášky, kazuistiky i záznamy 
z konferencí. Nyní již není nutné číst dlouhé 
statické texty, stačí si pustit video a začít 
se jednoduše vzdělávat v rámci zvolených 
specializací. Studijní materiály nebyly ni-
kdy uživatelsky přívětivější.

Výhody online e-learningů
•  Efektivní vzdělávání – lékař si vybere 

jen to, co jej zajímá.
•  Úspora času – kurzy lze absolvovat v uži-

vatelem zvoleném čase a místě.
•  Okamžité vyhodnocení – ihned po absol-

vování kurzu se zobrazí úspěšnost a počet 
získaných kreditů.

•  Inovativní způsob výuky – dlouhé sta-
tické texty nahrazují moderní techno-
logie.

•  Vše na jednom místě – vybrat si lze ma-
teriály v rámci jakékoliv odbornosti.

Klíčová role celoživotního vzdělávání 
Revoluce v  celoživotním vzdělávání 

lékařů. Tak by se bez nadsázky dalo ozna-
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Inzerce

čit spuštění zbrusu nového vzdělávacího 
portálu ČLK na podzim minulého roku. 
Projekt chce usnadnit lékařům proces 
celoživotního vzdělávání (CŽV) a získání 
diplomu CŽV. Systém vzdělávání lékařů 
se tím přesouvá z  papírové do pohodlné 
digitální podoby. Hlavním cílem projektu 
je nabídnout lékařům přehledné prostře-
dí, které jim poskytne kompletní přehled 
o všech absolvovaných i budoucích vzdě-
lávacích aktivitách a přináší možnost se 

plnohodnotně vzdělávat v online prostředí 
kdykoliv a odkudkoliv.

Právě kontinuální vzdělávání lékařů 
hraje zásadní roli při využití nejmoderněj-
ších léčebných postupů v praxi, aby bylo 
možné pacientům neustále nabízet nové 
poznatky z oboru proměněné v tu nejlepší 
možnou péči.

K tomu přispívá i nově spuštěný e-lear-
ningový systém. Online kurzy představu-
jí velmi efektivní a pohodlný způsob, jak 

 se průběžně zapojovat do CŽV: mít pře- 
hled o nejnovějších léčebných postupech 
u nás i v zahraničí, zkušenostech kolegů 
z  oboru v  podobě kazuistik a  po úspěš-
ném absolvování kurzů také o získaných 
kreditech. 

O vzdělávacím portálu ČLK
Online vzdělávací portál www.vzde-

lavanilekaru.cz slouží ke správě kreditů 
a diplomu CŽV a přináší personalizovaný 
přehled o odborných akcích. Registrace do 
portálu je možná prostřednictvím elektro-
nické pozvánky. Po prvním přihlášení na 
stránky si lékař zvolí své hlavní a zájmové 
specializace. Toto nastavení mu pak umož-
ňuje získávat informace o  vzdělávacích 
akcích, které se konají v  jeho oboru. Jak 
portál funguje, si prohlédněte v krátkém 
videu na stránkách www.vzdelavanile-
karu.cz.

Celý systém je součástí projektu mo-
dernizace vzdělávání lékařů ČLK a je rea-
lizován ve spolupráci se společností TME 
solutions, která se společně s oddělením 
vzdělávání ČLK podílela na vzniku Vzdě-
lávacího portálu ČLK. 

Jsme nemocnice s  bohatou tradicí a  výbornou dopravní dostupností při sjezdu 
z dálnice.
Kroměříž je město s UNESCO památkami, které oplývá architektonickou i kulturní 
pestrostí, krásou a zároveň klidem. Disponujeme špičkovým přístrojovým vybave-
ním. Naše oddělení jsou akreditována pro vzdělávání. 

Co Vás čeká:
Gastroenterologie je u nás samostatným primariátem a nabízí tak možnost rychlého osobního 
růstu. Z odborného hlediska provádíme široké spektrum diagnostických a terapeutických výkonů 
(EMR, APC), jsme screeningovým pracovištěm programu pro KRK, provádíme terapeutické ERCP 
a v rámci diagnostiky máme vlastní MRI.  A to vše v zázemí stabilního a kvalitního týmu.

Nabízíme:
✔ Výborné mzdové podmínky, výkonnostní bonusy
✔ Mimořádné odměny, příplatky
✔ Nadstandardní � nanční ohodnocení v rámci služeb
✔ Úhradu nákladů specializačního vzdělávání
✔ Stipendijní program pro studenty lék. i nelék. oborů
✔ Zaměstnanecké bene� ty (zvýhodněné mobilní tarify, příspěvek na penzijní připojištění…)
✔ 5 týdnů řádné dovolené 
✔ Příspěvek na stravování

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis.

Přijmeme 

lékaře/lékařku
na oddělení Gastroenterologie          

E-mail: kariera@nem-km.cz
Kontakt: MUDr. Jiří Javora, náměstek LPP, člen představenstva ☎ 604 941 188
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To platí při odborném dohledu, odborném dozoru a při zaměstnávání cizinců mimo EU ve zdravotnických 
zařízeních v ČR.

Dobře nastavit a dodržovat pravidla 
aneb „dodržuj řád a řád podrží tebe“

K zaměstnávání 
ukrajinských občanů 
v českých zdravotnických 
zařízeních

V  souvislosti s  válkou na 
Ukrajině se množí dotazy na 
zaměstnávání ukrajinských ob-
čanů, kteří museli uprchnout 
před ruskou agresí a mají status 
dočasné ochrany na území Čes-
ké republiky. Udělením statusu 
dočasné ochrany mimo jiné, jak 
jsme již informovali, nepotřebují 
tito lidé k zaměstnání na území 
České republiky žádné pracovní 
povolení, ale samotné udělení 
statusu dočasné ochrany jim 
umožňuje bez pracovního po-
volení být v České republice 
zaměstnáni. Pokud jde o práci 
těchto osob ve zdravotnictví, 
je to v současné době jediná 
legislativní změna, jinak se na 
podmínkách jejich práce ve 
zdravotnictví nic nezměnilo. 
Nadále musejí být splněny 
všechny zákonem stanovené 
podmínky pro to, aby zdravot-

ník z Ukrajiny nebo kteréko-
liv jiné země mimo Evropskou 
unii mohl vykonávat zdravot-
nickou činnost na území Čes-
ké republiky. Skutečnost, že 
může občan Ukrajiny, kterému 
byla udělena dočasná ochrana 
bez pracovního povolení, pra-
covat, znamená, že bez dalšího 
může nastoupit do zdravotnic-
kého zařízení jako pomocná síla, 
aniž by byl v postavení zdravot-
nického pracovníka. Má-li však 
být v postavení zdravotnického 
pracovníka, musí splnit zákon-
né požadavky. Je pochopitel-
né, že lékaři či jiní zdravotničtí 
pracovníci z Ukrajiny, kteří ve 
své zemi získali zdravotnickou 
kvalifikaci, nebudou chtít zů-
stat u pomocných prací a budou 
chtít vykonávat na našem území 
zdravotnickou činnost. Jak získat 
oprávnění ke kvalifikované zdra-
votnické činnosti, nadále stanoví 
jednotlivá ustanovení, zejména 
v osmé části zákona č. 95/2004 
Sb., týkající se povolání léka-
řů, stomatologů a farmaceutů, 
a zákona č. 96/2004 Sb., týkající 
se postavení a výkonů zdravot-
nických činností nelékařských 
zdravotnických pracovníků. Cel-
kem dobře zpracovaný podrobný 
návod, jak by měl uchazeč o práci 
zdravotnického pracovníka na 
území České republiky postupo-
vat, je-li z nečlenského státu Ev-
ropské unie, lze nalézt na webo-
vých stránkách Ministerstva 
zdravotnictví www.mzcr.cz.  
Je pochopitelné, že v současné 
personální krizi, kterou proží-
vá české zdravotnictví, je v na-
šem zájmu, aby tito lidé mohli 
v našem zdravotnictví pomáhat 
a pracovat jako lékaři a jiní zdra-
votničtí pracovníci, nikoliv však 

za cenu porušování či obcházení 
stanovených pravidel vycházejí-
cích ze zákonů.

Aprobační zkouška 
a povolení Ministerstva 
zdravotnictví ČR

Lékař ze země mimo Ev-
ropskou unii k tomu, aby mohl 
lékařské povolání vykonávat na 
území České republiky, musí slo-
žit aprobační zkoušku a získat 
povolení Ministerstva zdra-
votnictví ČR. Tím získává od-
bornou způsobilost na úrovni 
absolventa lékařské fakulty 
a může se přihlásit do speciali-
zační přípravy. Problematická je 
zejména odborná praxe těchto 
lékařů před složením aprobač-
ní zkoušky, kdy mají pracovat 
pod přímým vedením lékaře se 
specializovanou způsobilostí, 
tedy atestovaného lékaře, a mo-
hou působit jako stážisté, tedy 
na úrovni studentů lékařské 
fakulty, kteří získávají stáží 
odborné zkušenosti a doved-
nosti. Rozhodně nemohou sa-
mostatně vykonávat službu ani 
samostatně rozhodovat o léčbě 
pacienta nebo samostatně pro-
vádět jakékoliv lékařské výkony. 
Pokud v některých zdravotnic-
kých zařízeních je porušováno 
a obcházeno toto pravidlo a lékař 
bez aprobační zkoušky a bez po-
volení Ministerstva zdravotnictví 
ČR v rámci odborné praxe a stá-
že ve skutečnosti plní lékařské 
povinnosti (ono typické „Ať je 
tam alespoň někdo, kdo má bílý 
plášť“), pak je toto porušová-
ní zákonů spojeno s  možnými 
trestněprávními důsledky jak 
pro právnické, tak pro fyzické 
osoby i  s  občanskoprávními 
důsledky pro právnické osoby, 

které připustily toto hrubé poru-
šování zákona, zejména pokud by 
mělo za následek újmu na zdraví 
nebo úmrtí pacienta. Nedojde-
-li k úmrtí nebo újmě na zdraví 
s trestněprávními následky pro 
toho, kdo porušil zákonná pra-
vidla, hrozí poskytovateli, který 
porušení zákona připustil, „pou-
ze“ pokuta do 500 tisíc korun, 
a to i opakovaně.

Publikován byl názor prezi-
denta České lékařské komory, že 
by bylo vhodné změnit pravidla 
tak, aby ukrajinským lékařům, 
kteří chtějí složit aprobační 
zkoušku a  pracovat v  českých 
zdravotnických zařízeních, 
bylo složení aprobační zkoušky 
umožněno, pokud možno bez 
odborné praxe a stáže v českých 
nemocnicích. Má-li ukrajinský 
lékař vykonávat funkci lékaře 
v České republice, musí se ales-
poň elementárně česky domluvit 
s pacientem, aby mu dokázal dát 
informace a získat jeho stano-
visko. Nemusí jít samozřejmě 
o perfektní znalost češtiny, ale 
o schopnost porozumět a domlu-
vit se. Z odbornosti slevit ne-
lze a odbornou část aprobační 
zkoušky musí příslušný lékař 
složit na požadované úrovni. 
Snižování úrovně odborné části 
aprobační zkoušky by jistě vhod-
né nebylo. Na druhé straně mohu 
poznamenat, že mi ukrajinský 
zubní lékař ukazoval, jaké otázky 
v rámci testu musí zodpovědět 
z právní problematiky ve zdra-
votnictví, a rozsahu požadova-
ných právních vědomostí jsem 
se upřímně zděsil, protože jsem 
přesvědčen, že ani většina čes-
kých lékařů by příslušné práv-
ní otázky nedokázala správně 
zodpovědět. Je otázkou, zda za-

http://www.mzcr.cz
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těžování uchazečů o aprobační 
zkoušku podrobnými právními 
znalostmi nebo podrobnými 
znalostmi českého systému zdra-
votnictví je smysluplné a zda by 
aprobační zkouška neměla být 
zaměřena především na odborné 
znalosti, schopnosti a dovednosti 
v oblasti medicínské. Problema-
tické je i to, že naši pacienti jsou 
u lékařů zvyklí na titul MUDr. 
Lékaři z Ukrajiny tento titul ne-
mají a užívat by jej neměli, jinak 
jim hrozí správní řízení a  po-
kuta, která může být ukládána 
i opakovaně. Vhodné by patrně 
bylo provést legislativní změnu 
a ukrajinským lékařům i jiným 
lékařům mimo země EU, kteří 
složí aprobační zkoušku a jsou 
oprávnění vykonávat v ČR lékař-
ské povolání, používání titulu 
MUDr. umožnit. 

Správné a reálné nastavení 
pravidel odborného 
dohledu, odborného 
dozoru a přímého 
vedení a kontrola jejich 
dodržování chrání před 
právní odpovědností

V obecné rovině, a to nejen 
pokud jde o zaměstnávání cizin-
ců mimo země Evropské unie, 
platí, že vedení každého zdra-
votnického zařízení, manažeři, 
přednostové klinik a primáři od-
dělení, by měli stanovit jasná pí-
semná pravidla, která lze reálně 
dodržet a jež stanoví, jak ve které 
situaci má být postupováno. Měla 
by být také jasně stanovena od-
povědnost za dodržování těchto 
pravidel. V jejich rámci by mělo 
být rovněž stanoveno, jak bude 
ve zdravotnickém zařízení půso-
bit lékař, který nemá aprobační 
zkoušku a je z nečlenského státu 
Evropské unie, jak bude probíhat 
jeho práce pod přímým vedením 
atestovaného lékaře a kdo odpo-
vídá za stanovení tohoto přímého 
vedení. Bude nutno striktně do-
držovat, že takový pracovník 
nesmí sám poskytovat zdra-
votní služby a  rozhodovat 
o pacientech, ale pouze pod 
přímým bezprostředním ve-

dením atestovaného lékaře 
se podle jeho pokynů účastnit 
poskytování zdravotních slu-
žeb. Podobně by mělo být jasně 
stanoveno, jak probíhá odbor-
ný dozor nad absolventy lékař-
ské fakulty, kteří dosud nemají 
certifikát o složení základního 
kmene příslušného oboru, kdy 
podle zákona platí, že lékař, který 
vykonává odborný dozor, musí 
být přítomen ve zdravotnickém 
zařízení a musí být schopen do-
stavit se k radě a pomoci tomuto 
lékaři do 15 minut. Jistě mohou 
nastat situace, kdy atestovaný 
lékař je přítomen ve zdravot-
nickém zařízení, ale zrovna na-
příklad operuje nebo vykonává 
jinou odbornou činnost a nemů-
že se do 15 minut dostavit. Pak 
platí, že případná odpovědnost 
se řídí podle konkrétních pod-
mínek a objektivních možností, 
tedy systém byl nastaven tak, aby 
odborný dozor byl zajištěn podle 
zákona, ale s ohledem na vznik-
lou situaci nebylo momentálně 
možno zajistit osobní fyzickou 
přítomnost atestovaného lékaře 
u lékaře, nad kterým má být vy-
konáván odborný dozor přesně 
do 15 minut. To by bylo nutno 
vždy tolerovat, protože nikdo 
nemůže požadovat nemožné 
(právní pravidlo ad impossible 
nemo obligatur – nikdo není 
zavázán k nemožnému). Také 
v  případě odborného dohledu 
nad lékařem, který dosud nemá 
specializovanou způsobilost, 
ale je absolventem základního 
kmene, je třeba stanovit pravidla 
tak, aby dohlížející atestovaný 
lékař byl okamžitě komunikač-
ně dostupný a mohl se fyzicky 
dostavit do zdravotnického za-
řízení do 30 minut, jak stanoví 
zákon. I v těchto případech však 
může dojít například k porou-
chání mobilního telefonu nebo 
jiné poruše ve spojení a stejně 
tak k nepředvídatelné dopravní 
situaci nebo poruše motorové-
ho vozidla, kdy tuto podmínku 
z objektivních důvodů nebude 
možné splnit. Obecně by však 
pravidla měla být nastavena 

tak, aby při normálních běž-
ných provozních podmínkách 
byla reálná a zaměstnanci je 
mohli splnit. Z praxe mohu kon-
statovat, že Policie ČR, státní za-
stupitelství i soudy se v současné 
době ve zvýšené míře zajímají 
o to, zda jsou taková pravidla ně-
kde písemně, jasně a konkrétně 
stanovena, kontrolována a dodr-
žována a podle toho se v případě 
právního problému řídí odpo-
vědnost jak fyzických osob – ze-
jména vedoucích pracovníků, tak 
i právnických osob – zpravidla 
nemocnic. 

Právnická osoba i  vedoucí 
pracovník – fyzická osoba se 
v těchto případech mohou ob-
hájit tím, že mají jasně, správ-
ně, písemně stanovena pravidla 
a tato pravidla jsou reálná, splni-
telná a kontrolovaná, včetně zá-
pisů z těchto kontrol. Například 
nedávný rozsudek Nejvyššího 
správního soudu konstatoval, 
že nestačí, pokud jsou nastave-
na pravidla používání nemoc-
ničního informačního systému 
tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo 
může do tohoto systému nahlí-
žet a z jakých důvodů a jak bude 
nahlížení prokázáno a evidováno, 
ale je povinností poskytovatele 
zdravotní služby v rámci ochrany 
osobních údajů kontrolovat, zda 
stanovená pravidla jsou dodržo-
vána, a je povinností poskyto-
vatele zdravotní služby sta-
novit pravidla tak, aby každý 
zdravotník, který nahlíží do 
nemocničního informačního 
systému, již při nahlédnutí 
musel zdůvodnit proč, v da-
ném případě, do tohoto sys-
tému u konkrétního pacienta 
nahlížel. To může být samozřej-
mě v praxi problematické a je to 
povinnost, se kterou se budou 
muset poskytovatelé zdravot-
ních služeb nějakým způsobem, 
zejména ve spolupráci s šikov-
nými odborníky v oblasti infor-
mačních technologií, vypořádat 
tak, aby ono zdůvodňování bylo 
pro lékaře technicky a časově co 
nejjednodušší. 

Pokud jsou pravidla stano-
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vena nereálně, v praxi je nelze 
uplatnit, je nutno je porušovat 
nebo obcházet, je povinností lé-
kaře v pozici zaměstnance (nejen 
lékaře, ale každého zaměstnance) 
upozornit zaměstnavatele na 
tuto skutečnost prokazatel-
ným způsobem s tím, že je po-
rušen zákon nebo jsou porušena 
stanovená pravidla, která určil 
sám zaměstnavatel, případně 
tato pravidla nelze v konkrétní 
situaci dodržet. Týká se to zejmé-
na případů, kdy mladý lékař bez 
základního kmene a bez specia-
lizované způsobilosti se ocitá ve 
službě sám, neví, kdo nad ním 
má vykonávat odborný dozor 
a  na koho se může v  případě 
potřeby obrátit. V takovém pří-
padě by příslušný primář nebo 
ředitel nemocnice měl obdržet 
neprodleně – například e-mailem 
nebo odevzdáním na podatelnu 
či sekretariát – písemné upo-
zornění, že zákon je porušen 
nebo jsou porušena stanovená 
pravidla, čímž se zaměstnanec 
zprostí odpovědnosti za to, že 
s ohledem na porušení pravidel 
došlo například k újmě na zdraví 
nebo k jiné škodě. Zákoník prá-
ce dokonce stanoví odpovědnost 
zaměstnance za to, že nesplnil 
svou prevenční povinnost a ne- 
upozornil zaměstnavatele na 
hrozící škodu. V takovém případě 
je zaměstnanec povinen přispět 
zaměstnavateli k náhradě ško-
dy až do výše trojnásobku svého 
průměrného měsíčního výdělku. 
Lékař by tedy neměl přistou-
pit na „hru“, kdy pravidla od-

borného dohledu a odborného 
dozoru nebo přímého vedení 
zahraničního pracovníka na 
stáži jsou hrubě porušována 
či obcházena, byť písemně jsou 
stanovena správně a podle zá-
kona. 

Pravidla pro ambulantní 
poskytovatele 
zdravotních služeb

Nastavení podobných pra-
videl se týká i ambulantních 
poskytovatelů zdravotních 
služeb, zejména tam, kde jde 
o firmy zaměstnávající více lékařů 
nebo zdravotnických pracovníků 
a kde je, stejně jako v nemocnici, 
vhodné stanovit určitá písemná 
pravidla pro činnost lékařů a zdra-
votních sester, výkon odborného 
dohledu a dozoru, případně pří-
mého vedení, spolupráce nelékař-
ských zdravotníků s lékaři apod. 
Konečně i sám soukromý ambu-
lantní lékař, který třeba zaměst-
nává jen jednu sestru, by podle 
mého názoru měl i pro činnost 
této zdravotní sestry stanovit ur-
čitá pravidla, zejména pokud jde 
o komunikaci s pacienty, rozho-
dování, ochranu osobních údajů 
a povinnou mlčenlivost a zaměst-
nanec – zdravotní sestra by s nimi 
měla být seznámena, podepsat je 
a dodržovat. Zejména by mělo být 
zřejmé, co může zdravotní sestra 
činit sama bez vědomí a souhlasu 
lékaře, a naopak, kdy vždy musí 
informovat lékaře o vzniklé si- 
tuaci, v jakém rozsahu může sama 
komunikovat s pacienty a dávat 
jim nějaká doporučení a kdy je 

třeba vždy informovat lékaře nebo 
předat telefonický rozhovor nebo 
jednání s pacientem do kompe-
tence lékaře. Vhodné je i nastave-
ní určitých etických pravidel nebo 
etického kodexu chování k pa- 
cientům. Za jednání zdravotní 
sestry a dalších zaměstnanců 
odpovídá v  občanskoprávní 
rovině jejich zaměstnavatel, 
tedy poskytovatel zdravotní 
služby. Je na něm, aby pod-
řízenému personálu stanovil 
taková pravidla, která i jeho 
právně chrání. 

Nedávno, zatím poprvé v Čes-
ké republice, bylo rozhodováno 
o možné trestněprávní odpověd-
nosti nemocnice a došlo ke zproš-
tění obžaloby, když soud prvého 
stupně – zatím nepravomocně – 
konstatoval, že pravidla byla na-
stavena zcela správně a v souladu 
s právními předpisy a právnická 
osoba nemůže odpovídat za to, že 
nebyla dodržena. Je samozřejmě 
otázkou, zda tento rozsudek na-
bude právní moci, ale každopád-
ně i daný případ svědčí o tom, že 
pokud vedení zdravotnického 
zařízení má stanovena pravi-
dla v souladu se zákony, tato 
pravidla jsou reálná, v praxi 
uskutečnitelná a kontrolova-
ná, pak odpovědnost právnické 
osoby i jejích vedoucích pra-
covníků jako fyzických osob 
nebude uplatněna – na rozdíl 
od situace, kdy je tomu naopak. 

Znovu lze vzpomenout i na 
nedávný judikát Nejvyššího sou-
du ČR, že vedení zdravotnického 
zařízení odpovídá za to, že nejsou 
stanovena pravidla překládání 
pacientů na tzv. vyšší pracovi-
ště nebo vysoce specializovaná 
centra v případech, kdy je třeba 
přeložení pacienta realizovat, 
a lékař neví, jak si v této situaci 
má počínat. Jistě by tato pravidla 
měla být především stanovena 
samotným zákonem, protože na-
příklad ředitel malé nemocnice 
těžko může úkolovat ředitele 
větší a lépe vybavené nemocni-
ce a musí se s ním leda na těchto 
pravidlech dohodnout. Tato do-
hoda je však velmi žádoucí včetně 

toho, aby o ní lékaři byli informo-
váni a věděli přesně, jak si v dané 
situaci počínat jak na nižším, tak 
na vyšším pracovišti.

„Papír není hůl, ale lze se 
o něj opřít,“ je heslem zkuše-
ných právníků zabývajících 
se problematikou právní od-
povědnosti. To platí zejména 
před soudem. 

Shrnutí:
Na základě udělení statu-

su dočasné ochrany mohou 
ukrajinští občané u nás pra-
covat bez dalšího pracovního 
povolení, nikoliv však jako 
zdravotníci. K tomu musejí 
splnit povinnosti stanovené 
zákonem, které se nezměnily. 
Poskytovatel zdravotní služby 
nebo vedoucí pracovník, který 
by umožnil cizinci mimo země 
EU poskytovat neoprávněně 
zdravotní služby, by nesl trest-
něprávní odpovědnost v přípa-
dě poškození pacienta. I pokud 
by nedošlo k této situaci, hrozí 
poskytovateli správní řízení 
a pokuta až 500 tisíc korun, 
a to i opakovaně. Teprve slože-
ním aprobační zkoušky a roz-
hodnutím Ministerstva zdra-
votnictví s tím spojeným získá 
lékař mimo země EU odbor-
nou způsobilost a může pra-
covat pod odborným dozorem 
jako český absolvent lékařské 
fakulty. Pravidla práce lékařů 
pod odborným dozorem a pod 
odborným dohledem by měla 
být jasně písemně stanovena 
a jejich plnění kontrolováno. 
Tím se poskytovatel zdravotní 
služby i jeho vedoucí pracov-
níci chrání před právní odpo-
vědností. Stanovená pravidla 
však musejí být v  běžném 
provozu reálná a jejich plnění 
prokazatelně kontrolováno. 
Lékař, který nemá vytvoře-
ny stanovené podmínky pro 
práci, je podle zákoníku práce 
povinen upozornit prokaza-
telně zaměstnavatele na tuto 
skutečnost.

JUDr. Jan Mach, advokát 

ředitel právní kanceláře ČLK
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Právo pacienta na úctu a důstojnost zaručené Úmluvou o lidských právech a biomedicíně občanským 
zákoníkem i zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování není pouze proklamací, 
ale na základě těchto práv lze podat úspěšnou a kvalifikovanou žalobu v případech, kdy toto právo je 
porušováno jednáním kterékoliv jiné osoby, ať již fyzické, či právnické. 

Důstojnost v medicíně
Pacient má právo na úctu a zajištění důstojnosti. A zdravotník?

Zachovat právo pacienta na důstojnost 
nemusí být vždy jednoduché. Pokud je so-
běstačný a orientovaný, nebývá to tak těžké. 
Chováme se zdvořile a očekáváme zdvořilost i od 
něho. Těžší je situace, kdy se chováme zdvořile 
a pacient či jeho doprovod se chovají opačně. 
Jak reagovat v těchto situacích, je často obtížné 
predikovat a je dobré takové situace „trénovat“. 
Známy jsou i případy nebezpečného vyhrožo-
vání a agresivního chování, včetně fyzických 
útoků na zdravotníky. Podle psychiatra Radkina 
Honzáka smyslem činnosti zdravotníka v těchto 
situacích není útočníka přemoci, ale pokud mož-
no ho zklidnit. Snadné to být nemusí. 

Na druhé straně většina pacientů ocení naše 
zdvořilé chování, empatii i snahu pomoci mu 
s jeho zdravotními problémy. 

Závažnější situace nastává, pokud pa-
cient je neorientovaný, zmatený, někdy pa-
ranoidní, často nikoliv soběstačný. Pacient 
neudrží moč ani stolici, vytrhává si infuze, je 
nutné omezit jeho pohyb ochrannými pásy nebo 
kurty. Poté přichází jeho blízcí, jsou pohoršeni, 
jak to, že je pacient „uvázán“, vždyť zrovna v tu 
chvíli nic, co by takové opatření opravňovalo, 
nečiní, ptají se, proč je tatínek nebo manžel při-
kurtován. Mnoho právních otázek i problémů 
vzniká ohledně jakéhosi automatického zavá-
dění permanentního katetru u pacientů, kteří 
nejsou schopni sami si bezpečně dojít na WC. 
Někdy si pacient myslí, že je toho schopen, ale 
posléze upadne, zraní se a řeší se otázka, proč 
neměl doprovod a proč mu byl umožněn vlastní 
pohyb na WC, když jsme měli a mohli vědět, že 
se může zranit. Na druhé straně hrozí urolo-
gické problémy, a pokud je zkoumáno, zda bylo 
zavedení permanentního katetru provedeno 
indikovaně a s informovaným souhlasem pa- 
cienta, vzniká právní problém. Vysvětlení, že jiné 
řešení z personálních důvodů někde není možné, 
protože vynášet každému pacientovi „bažanta“ 
by personál nestihl, takže výkon byl proveden 
bez indikace, automaticky, někdy i bez informo-
vaného souhlasu pacienta, může těžko obstát.

Lze popsat případy příkladné péče o pa- 

cienta, který „na oplátku“ zdravotníky napadá, 
žaluje nebo si stěžuje. Lze ovšem popsat i přípa-
dy slušného pacienta a hrubého jednání zdra-
votnického personálu, skutečného porušování 
základů lidské důstojnosti, které, pokud by bylo 
prokázáno a žalováno, by vedlo k nepříjemným 
právním důsledkům pro příslušného zdravotníka 
i poskytovatele zdravotní služby. Tyto případy se 
většinou netýkají lékařů, ale někdy zdravotních 
sester, ještě častěji pomocného zdravotnického 
personálu, kterého je nedostatek a není dosta-
tečně zaplacen. Pak je někdy pro vedení zdra-
votnického zařízení obtížné nastavit systém, 
který by případy nesprávného, nedůstojného 
nebo neuctivého jednání s pacienty eliminoval. 

Sám jsem byl svědkem situace v jedné ne-
mocnici, kdy pacienti dostali k večeři vakuo-
vanou šunku s  pečivem. To, aby šunka byla 
vakuovaná v jakémsi igelitu, bylo asi dáno hy- 
gienickými požadavky. Dostat se k potravině bylo 
pro běžného pacienta naprosto nemožné. Šlo 
o akutní lůžka pacientů, kteří většinou byli čás-
tečně soběstační, ale otevřít si danou potravinu 
bylo nad jejich síly. Sám jsem v pozici návštěvy 
u nemocného s otevřením této potraviny těžce 
bojoval s použitím kapesního nože, a to tak, že 
jak igelitový kryt, tak i samotnou potravinu jsem 
v podstatě rozerval a kousky šunky z ní vyňal, 
aby je pacient mohl pozřít. Ten, kdo vymyslel 
tento způsob zajištění večeře pro pacienty, asi 
něco nedomyslel… Nikomu ze zdravotníků to 
však nevadilo, posléze přišla pracovnice perso-
nálu a posbírala vakuované šunky, které pacienti 
nesnědli, protože je nedokázali otevřít, a zase je 
kamsi odnesla. 

V jiném případě k pacientovi přišel zřízenec 
a bez jediného slova ho přeložil na pojízdné lehát-
ko a kamsi odvážel. Pacient se marně opakovaně 
ptal, kam ho to veze. Zřízenec mu neodpovídal 
a možná ani neuměl česky. Pacient byl převážen 
do jiné budovy v rámci velkého areálu nemoc-
nice. Uprostřed tohoto areálu venku pod širým 
nebem, v okamžiku, kdy byl mráz a sněžilo, se 
zřízenec s pojízdným lehátkem zastavil, protože 
proti němu šel kolega, který také vezl pacienta 
na pojízdném lehátku, a dali se do družného 

hovoru. Na pacienty sněžilo, třásli se zimou, což 
nikoho nezajímalo. 

Pacient po týdenní hospitalizaci v menší ne-
mocnici byl převezen na vyšší pracoviště k im-
plantaci kardiostimulátoru. Na tomto pracovišti 
s hrůzou zjistili, že má těžké proleženiny, patrně 
způsobené tím, že mu vyklouzl permanentní 
katetr a ležel celou dobu v kaluži moče, což zdra-
votní sestry nezjistily, ač si na mokrou pokožku 
v oblasti zad pacient stěžoval. Na vyšším praco-
višti raději okamžitě provedli fotodokumentaci 
zbídačené pokožky onoho pacienta, aby jejich 
nemocnice nebyla posléze nařčena, že dekubity 
vznikly na tomto vyšším pracovišti. I přes fotodo-
kumentaci a záznam o stavu pacienta pořízený na 
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vyšším pracovišti, stížnost, kterou podala rodina, 
náměstek ředitele nemocnice stroze odmítl. Věcí 
se patrně bude zabývat vedení kraje, které je 
zřizovatelem nemocnice. 

Zřízenec na běžném lůžkovém oddělení, kde 
však leželi převážně bezmocní pacienti, přinesl 
každému pacientovi ke svačině jeden suchý roh-
lík, který položil na stolek. Jeden z pacientů se 
pro rohlík těžce natáhl a vleže se snažil jej pozřít. 
Přitom mu kousky rohlíku utkvěly v krku a pa-
cient se dusil. Dusícího se pacienta s rohlíkem 
čouhajícím mu z úst objevili jeho zděšení pří-
buzní, když právě vstoupili na návštěvu, zatímco 
zřízenec roznášel další rohlíky do dalších pokojů. 
Ani okamžitý zákrok lékařky a dalších zdravotní-
ků pacientovi nepomohl a případ skončil uduše-
ním. Soudce, který případ posléze řešil, projevil 
především podivení nad tím, že pacient obdržel 
ke svačině pouze suchý rohlík. Na druhé straně 
uznal, že bylo těžké předjímat, že u pacienta, 
byť ležícího, nikoliv však zcela nesoběstačného, 
skončí položení rohlíku na stolek takto tragicky. 

MUDr. Radkin Honzák napsal: „Osoba po-
strádající přívětivost a vstřícnost by ve zdravot-
nictví vůbec neměla působit a měla by rovnou 
zamířit do politiky nebo na celnici, kde se bude 
nejen realizovat, ale také se zcela ztratí mezi 
stejnými.“ 

Profesor Pavel Pafko napsal: „Nejde jen 
o bolest, ale i o důstojnost. Autonomie člověka, 
právo o sobě rozhodovat, je zásadní hodnota. 
Ztráta autonomie je ztrátou důstojnosti. Lékař 
má konat to, co je pro pacienta nejlepší. Kdo 
to rozhoduje – lékař snad? Nebo spíše pacient 
v rámci své autonomie?“

Zakladatelka českých hospiců MUDr. Marie 
Svatošová napsala: „Někteří lidé se cítí poníženě 
ve své důstojnosti, když neudrží stolici nebo moč. 
Ale důstojnost člověka přece nezáleží na funkci 
jeho svěračů.“

Klinický psycholog PhDr. Karel Kopřiva 
o problematice ústavní péče a důstojnosti paci-
entů i pomáhajících profesí napsal: 

„V zásadě platí, že není na nás pomáhajících, 
abychom vynášeli mravní soudy nad klienty. 

Snad nejdůležitější je, aby se na klienta po-
máhající dovedl nezlobit i tehdy, když on se na 
něj zlobí. Aby dovedl pochopit jeho zlost.

Na sobectví při ochraně vlastního teritoria 
je třeba se podívat jako na něco přirozeného 
a hodnotného, bez čeho by nebyly myslitelné 
nejcennější z našich životních vztahů. Na tomto 
místě stojí za to připomenout, jak důležitá je 
pro nás nedotknutelnost našich soukromých 
zásuvek, kapes a dopisů, jak každý potřebuje mít 
ve sdíleném bytě místo, které je jeho, jak důležité 
pro nás je, aby lidé zvonili a klepali na dveře, 
když vstupují do našeho území, a jaký je asi život 

v ústavních zařízeních, kde obyvatel či pacient 
žádné teritorium nemá. A co se asi muselo stát 
se starým člověkem, který teď komukoliv vděčí 
za to, že ho pohladí nebo vezme za ruku, aniž by 
předtím žádal o svolení? Vzdal obhajobu svého 
teritoria. Je tedy bezdomovcem v nejhlubším 
slova smyslu. A co pomáhající, který nechrání 
svůj čas a síly a rozdává nejen, když má něco 
navíc, ale i ze své podstaty? Je v tom také kus 
bezdomovectví.“

Tolik některé případy, kdy těžko lze hovořit 
o dodržování práva pacientů na úctu a důstojné 
zacházení. 

Lze ovšem poukázat i na celou řadu 
případů, kdy vůči lékařům a dalším zdra-
votníkům je jednáno hrubě, neuctivě a bez 
respektu k jejich lidské důstojnosti. Zejména 
v těchto případech je někdy těžké poskyt-
nout příslušnému lékaři či jinému zdravot-
níkovi náležitou právní ochranu, na kterou 
má právo každý – nejen pacient. 

Poté, co pacient nebyl spokojený s ortope-
dickým zákrokem, který po odborné stránce 
byl vyhodnocen jako bezvadný, byl zavražděn 
ortoped.

Pro údajné nesprávné zhotovení zubní pro-
tézy byl téhož roku zastřelen i stomatolog. 

Docentovi psychiatrie bylo opakovaně hrubě 
vyhrožováno útokem a usmrcením. Vyhrožová-
no bylo i jeho matce a zdravotním sestrám. Lékař 
se marně domáhal pomoci od Policie ČR, která 
postupovala čistě formálně a administrativně 
a neučinila zdaleka vše, co měla, což bylo posléze 
kriticky zhodnoceno jak vedením Ministerstva 
vnitra ČR, tak i soudy. Před soudy, kde napadený 
a těžce zraněný psychiatr žaloval stát pro nečin-
nost Policie ČR, však jak zástupci Ministerstva 
spravedlnosti ČR, tak zástupci Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, žalobu 
odmítali s argumentací, že si to zavinil převážně 
sám, protože zdravotní postupy mají přednost 
před prostředky represivními a on jako odbor-
ník měl vědět, jak pacienta zklidnit a odvrátit 
nebezpečí, nikoliv se obracet na policii. Policie 
vlastně v ničem nepochybila a vše, co se stalo, 
včetně vražedného útoku a těžkého ublížení 
na zdraví, bylo podle zástupců České republi- 
ky – a to jak ministerstva, tak uvedeného úřadu 
„zcela v pořádku“. Naštěstí soudy zaujaly zcela 
opačné stanovisko a přisoudily napadenému 
přiměřenou satisfakci, kterou je stát povinen mu 
poskytnout, přičemž se kriticky vyjádřily proti 
obvyklému policejnímu klišé, že šlo o „tvrzení 
proti tvrzení“. Policie měla vycházet z toho, že 
šlo o tvrzení vysoce kvalifikovaného odborníka, 
který dokáže zhodnotit, zda mu nebezpečí hro-
zí, či nikoliv, zvláště když pachatele dobře znal 

a nebyl důvod, aby si lékař zbůhdarma vymýšlel 
výhrůžky, které mu telefonuje pacient. Stačilo 
nasadit odposlechy a posléze, ať již vzetím do 
vyšetřovací vazby, nebo umístěním na psychia- 
trii, útoku zabránit. 

Trochu podobný případ se stal i psychiatrovi, 
který byl při výkonu ambulantního ochranného 
léčení pacientem pobodán. Pacient byl znalci 
uznán nepříčetným, a tudíž neodpovědným za 
tento útok a bylo mu uloženo ochranné léčení, 
které probíhalo nejprve ústavní formou a po-
sléze bylo převedeno na formu ambulantní. 
A příslušnému lékaři bylo soudem nařízeno, 
aby ambulantní ochranné léčení u pacienta opět 
vykonával. Nakonec, poté co se ohradil a ohradila 
se i lékařská komora, soud od tohoto nařízení 
upustil a svěřil pachatele útoku pro výkon am-
bulantního léčení do péče jiného psychiatra. 

Opakovaně jsem se setkal s případy tzv. ne-
bezpečného pronásledování jak lékařky, tak i lé-
kaře ze strany pacientů, ať již zamilovaných – to 
v lepším případě, nebo vyhrožujících – to v hor-
ším případě. Bránit se proti nevyžádanému kon-
taktování, které je nepříjemné a vzbuzuje obavy, 
je velmi obtížné, i když tyto případy již trestně 
stíhat lze. Pokud však pachatel není vzat do vazby, 
což je velmi obtížné s ohledem na nízkou trestní 
sazbu, nebo není umístěn do psychiatrického 
zdravotnického zařízení, k čemuž musejí být 
závažné zdravotní důvody přezkoumatelné sou-
dem, zpravidla ho ani zahájení trestního stíhání 
nebo vyšetřování na policii neodradí od dalšího 
pronásledování. 

Lékaři často žádají právní pomoc v si-
tuacích, kdy například ve stížnostech nebo 
na sociálních sítích jsou o nich uváděny 
nepravdivé údaje, které je hrubě napadají 
a jsou útokem na jejich profesní čest. Přitom 
obrana proti takovým nepravdivým tvrzením 
je velmi těžká. Jistě lze podat na pisatele žalobu 
na ochranu osobnosti, následuje pak soudní ří-
zení, které se zpravidla vleče několik let a stojí 
finanční prostředky bez záruky, že výsledek bude 
příznivý. Žalobce je zpravidla otráven jak délkou 
řízení, tak i spoustou formalit. Pokud se nakonec 
nějakého výsledku dočká, je rozsudek mnohdy 
nevykonatelný, protože žalovaný má proti sobě 
plno exekucí a není schopen uhradit náhradu 
nemajetkové újmy. Pokud se neomluví a soud mu 
za to uloží pokutu, také tu není schopen uhradit. 
Takže výsledek je vlastně často nulový. V těchto 
případech někdy radím lékařům, aby raději ta-
kové žaloby nepodávali. 

Ze zákona o advokacii vyplývá právo advo-
káta ukončit spolupráci s klientem a jeho právní 
zastupování s tím, že nutnou právní pomoc je 
advokát povinen mu poskytovat ještě dalších 
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patnáct dnů, pokud dojde ke ztrátě nezbytné 
důvěry mezi ním a klientem. Zda došlo k této 
situaci, je výlučně na posouzení advokáta. Ob-
dobné ustanovení se opakovaně Česká lékařská 
komora snažila zakotvit do zákona o zdravot-
ních službách nebo jiného zákona a vždy se to 
prezentovalo jako naprosto nepřípustný zásah 
do lidských práv pacienta. Klopotné ustanove-
ní současného zákona o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, ve kterých 
případech může poskytovatel zdravotní služby 
ukončit péči o pacienta, je někdy velmi těžko 
v praxi proveditelné. Pacient tedy může lékaře 
urážet, dehonestovat a podávat na něho neopráv-
něné stížnosti, ale lékař ho nemůže pro ztrátu 
důvěry z péče vyřadit, leda by si sám pacient 
zvolil jiného poskytovatele. Dospělé pacienty 
lze alespoň vyřadit z oněch klopotných důvodů, 
kdy opakovaně, závažným způsobem porušují 
vnitřní řád zdravotnického zařízení, nebo pokud 
závažným způsobem omezují práva ostatních 
pacientů, úmyslně a soustavně nedodržují na-
vržený individuální léčebný postup, pokud s po-
skytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas 
a jejich chování není způsobeno zdravotním 
stavem. Tento postup však nelze uplatnit v pří-
padech, kdy jde o nezletilé pacienty a nevhodně 
se chovají jejich zákonní zástupci. 

Medializace případů ve zdravotnictví, snad 
s výjimkou doby pandemie, je zpravidla tako-
vá, že pokud nejde o výjimečné, nově zaváděné 
unikátní výkony, běžné úspěchy se nemediali-
zují – proč také? Na druhé straně každý nezdar 
a každý případ, který končí u soudu, je vhodným 
námětem pro medializaci. 

Udržet si profesionální nadhled, jak 
v situacích, kdy zdravotníkovi je pacienta 
hluboce líto a soucítí s ním, ale neměl by 
si tyto pocity nést s sebou domů do svého 
soukromého života, tak v případě, kdy se 
pacient chová drze, nehorázně a svým cho-
váním útočí na čest a důstojnost zdravotní-
ka, dokázat se povznést nad takové chování 
a nebrat si ho s sebou domů asi není snadné, 
ale je to rozhodně žádoucí. 

Jsou případy, kdy nevhodné chování a úto-
ky na čest a důstojnost zdravotníka ze strany 
pacienta lze tolerovat a povznést se nad ně. 
Jde-li však o hrubé slovní útoky, výhrůžky nebo 
dokonce fyzické útoky, rozhodně se nad ně po-
vznést nelze. Před přibližně deseti lety, mimo 
jiné díky úsilí České lékařské komory, bylo do 
trestního zákoníku historicky poprvé zakotve-
no ustanovení o vyšší trestní sazbě v případě 
vraždy, ublížení na zdraví nebo vyhrožování 

namířenému proti zdravotníkovi ve službě. Byl 
to legislativní úspěch pouze částečný, protože 
nejde jen o to, aby byl chráněn zdravotník ve 
službě, ale aby byl chráněn i zdravotník mimo 
službu, pokud útok na něj je proveden z důvodu 
výkonu jeho povolání. Bohužel zákonodárce 
„zapomněl“, že zatímco fyzický útok bez ná-
sledků ublížení na zdraví na úřední osobu – 
policistu, soudce apod. je stíhán až čtyřletou 
sazbou odnětí svobody, v případě zdravotníka 
prostý fyzický útok, který nemá za následek 
ublížení na zdraví, je hodnocen stejně jako facka 
v hospodě v rámci přestupkového řízení, kdy lze 
uložit pouze pokutu, často nevymahatelnou. 
Nad tím bude třeba se zamyslet a usilovat 
o to, aby ochrana zdravotníků jak ve službě, 
tak pro výkon jejich povolání byla v zásadě 
shodná jako ochrana úředních osob (dříve 
veřejných činitelů), aniž by samozřejmě 
zdravotník měl postavení úřední osoby. 
Jak jsme již informovali, komora na toto 
téma jednala se současným ministrem 
spravedlnosti, který přijal naše podněty 
s pochopením, a doufejme, že je podpoří 
i řada lékařů vykonávajících funkci poslan-
ců nebo senátorů.

JUDr. Jan Mach

(Část příspěvku z konference ČLK na toto téma)

Jsme nemocnice s bohatou tradicí a výbornou dopravní dostupností při sjezdu z dálnice.
Kroměříž je město s UNESCO památkami, které oplývá architektonickou i kulturní pestrostí, 
krásou a zároveň klidem. Disponujeme špičkovým přístrojovým vybavením. Naše oddělení 
jsou akreditována pro vzdělávání. 

Co Vás čeká: 
✔ Moderně vybavené pracoviště ✔ Zajišťování akutní péče ✔ Preventivní, diagnostická a léčebná 
péče ✔ Špičková zdravotní technika ✔ Pestrá pracovní náplň ✔ Široké spektrum prováděných úkonů 
✔ Uplatnění technického myšlení  

Nabízíme:
✔ Výborné mzdové podmínky, výkonnostní bonusy ✔ Mimořádné odměny, příplatky ✔ Nadstan-
dardní � nanční ohodnocení v rámci služeb ✔ Úhradu nákladů specializačního vzdělávání ✔ Sti-
pendijní program pro studenty lék. i nelék. oborů ✔ Zaměstnanecké bene� ty (zvýhodněné mobilní 
tarify, příspěvek na penzijní připojištění…) ✔ 6 týdnů řádné dovolené  ✔ Příspěvek na stravování

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis.

Přijmeme 

lékaře/lékařku
na oddělení Nefrologie          

E-mail: kariera@nem-km.cz
Kontakt: MUDr. Jiří Javora, náměstek LPP, člen představenstva ☎ 604 941 188

NÁBOROVÉ PŘÍSPĚVKY

přijme lékaře:

UROLOGIE • NEUROLOGIE  
• INTERNÍ ODDĚLENÍ  

• GYNEKOLOGIE

Nabízíme: 
• motivační finanční ohodnocení • perspektivní a stabilní  

zaměstnání v akreditované nemocnici • podporu vzdělávání 
financované zaměstnavatelem • pestrou škálu zaměstna-
neckých benefitů • dotované stravování • možnost ubyto-
vání • možnost parkování v areálu • nástup možný ihned

Přijďte se k nám podívat, rádi Vás s našimi pracovišti 
seznámíme a zodpovíme Vaše otázky.

Kontakt: personální oddělení
Tel.: 318 641 161 nebo 318 641 134,  
e-mail: kvetuse.kucerova@onp.cz

Více na
www.nemocnicepribram.cz

v sekci Kariéra
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Vy se ptáte, právník odpovídá
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Poskytování 
zdravotních služeb

Jsem lékař v důchodovém 
věku. Rád bych i přesto pra-
coval na krátký úvazek v sou-
kromé ambulanci. Při ústním 
jednání s vedením společnosti 
mi byla nabídnuta spolupráce 
na IČO. Co to pro mě zname-
ná, byl bych běžným zaměst-
nancem? Jak je to prosím 
s odpovědností za škodu? Ve 
svém věku si již nechci zaklá-
dat soukromou praxi, hledat 
nové prostory, zabývat se ad-
ministrativou a dohadovat se 
s pojišťovnami.

Lékař může své povolání vy-
konávat (tj. poskytovat zdravotní 
služby) pouze ve dvou právních 
režimech, a to buď jako zaměst-
nanec, nebo jako soukromý lé- 
kař – v tomto druhém případě 
musí disponovat oprávněním 
k poskytování zdravotních služeb 
od místně příslušného krajské-
ho úřadu, odboru zdravotnictví 
(v  dřívější terminologii se pro 
oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb používal pojem 
„registrace nestátního zdravot-
nického zařízení“). 

Poskytování zdravotních slu-
žeb není možné provádět např. na 
základě živnostenského opráv-
nění od živnostenského úřadu.

Pokud by lékař pracoval jako 
zaměstnanec, v úvahu připadá 
buď řádný pracovní poměr na 
základě pracovní smlouvy (na 
tzv. plný či zkrácený úvazek), 
popř. dohoda o provedení práce 
(DPP), či dohoda o pracovní čin-
nosti (DPČ), a to podle domluvy 
se zaměstnavatelem, respektive 
podle rozsahu zamýšlené práce 
(DPP má limit 300 hodin roč-
ně, v režimu DPČ zase může být 
práce vykonávána v maximálním 
rozsahu do poloviny pracovní 
doby, tj. 20 hodin týdně).

V  případě pochybení od-
povídá za škodu způsobenou 
lékařem-zaměstnancem třetím 
osobám jeho zaměstnavatel. Na 
zaměstnance se vztahuje pouze 
pracovněprávní odpovědnost, 
a to až následně a v omezeném 
rozsahu. Pokud by se prokázalo, 
že náhrada škody byla zaměstna-
vateli pravomocně uložena právě 
v důsledku nedbalostního pochy-
bení jeho zaměstnance, mohl by 
zaměstnavatel zpětně po tomto 
zaměstnanci požadovat část ná-
hrady škody. Výše náhrady škody, 
kterou by požadoval zaměstnava-
tel po zaměstnanci, by nesměla 
přesáhnout částku rovnající se 
čtyřapůlnásobku jeho průměr-
ného měsíčního výdělku před 
porušením povinnosti, kterým 
způsobil škodu. 

Druhou možností v daném 
případě je výkon lékařského po-
volání v režimu samostatného 
poskytovatele zdravotních slu-
žeb (tzv. na IČO) v prostorách 
jiného poskytovatele, tedy mimo 
pracovněprávní vztah. S touto 
praxí se setkáváme celkem často, 
běžně například u anesteziolo-
gů, kteří chodí do různých zdra-
votnických zařízení „uspávat“ 
pacienty. 

Je však třeba upozornit, že 
práci na tzv. IČO nelze vykonávat 
jako práci závislou, tedy v reži-
mu přímé a výlučné nadřízenosti 
a podřízenosti, která charakte-
rizuje vztah zaměstnance a za-
městnavatele a může být vyko-
návána jen v pracovním poměru 
či na základě dohod o  pracích 
konaných mimo pracovní poměr. 

Lékař pracující na IČO, 
respektive poskytovatel zdra-
votních služeb, nemůže takto 
spolupracovat pouze s  jedním 
subjektem – poskytovatelem 
zdravotních služeb, ale musel 
by mít smluvně zajištěno po-
skytování zdravotní péče u více 
těchto poskytovatelů, které by 
měl všechny uvedeny v opráv-
nění k poskytování zdravotních 
služeb. 

Lékařovo zdravotnické za-
řízení by tak rozhodně nemělo 
spolupracovat pouze s jednou ne-
mocnicí/ambulancí, ale mělo by 
mít smluvně zajištěno poskyto-
vání zdravotní péče i u jiných po-
skytovatelů zdravotních služeb. 
V opačném případě by se jednalo 
o tzv. švarcsystém, tj. zastřený 
pracovní poměr a nelegální práci, 
která by mohla být velmi citelně 
sankcionována ze strany inspek-
torátu práce. 

Vztah mezi lékařem pracu-
jícím na IČO a ambulancí či ne-
mocnicí je nutné ošetřit písem-

nou smlouvou (např. smlouvou 
o  spolupráci), která zejména 
vymezí podmínky odměňová-
ní (dělení zisku), odpovědnosti 
a možné způsoby skončení spolu-
práce včetně výpovědních důvo-
dů a lhůt. Oprávnění k poskytová-
ní zdravotních služeb by rovněž 
mělo, jak bylo řečeno, jako místa 
provozování činnosti zahrnovat 
všechny nasmlouvané poskyto-
vatele zdravotních služeb. 

Co se týče odpovědnosti za 
škodu, v daném případě by tento 
soukromý lékař musel, jakožto 
poskytovatel zdravotních slu-
žeb, uzavřít pojistnou smlouvu 
o pojištění své odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislos-
ti s poskytováním zdravotních 
služeb.

Povinnost zaměstnavatele 
zajistit dopravu na 
pracoviště v době 
pracovní pohotovosti

Měla bych dotaz na tzv. pří- 
službu, tedy dobu, kdy jsem na 
telefonu a v případě potřeby 
jsem povolána do práce. Chtě-
la bych vědět, zda je zaměst-
navatel povinen zajistit mi 
dopravu do nemocnice, nebo 
si ji zajišťuji sama. 

Z hlediska platné pracovně-
právní úpravy se tzv. příslužbou 
na telefonu zpravidla rozumí pra-
covní pohotovost. Pracovní poho-

PRO REVIZNÍ 
ČINNOST V LABORATOŘÍCH 

SPECIALISTA Hledáme lékaře  
nebo specialistu 
laboratorních metod  
do skvělého týmu na Praze 3. 
Zpracování dat, kontrola 
a revize metod i provozu.
Plný nebo zkrácený úvazek.

Více informací:
      ladislava.sebestova@vzp.cz
      (+420) 952 220 741
      (+420) 731 546 317
 
www.zdravakariera.cz
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PRÁVNÍ PORADNA

tovosti jsme se věnovali v právní 
poradně v minulosti, např. ve vy-
dání TM č. 5/2015, kde je blíže 
upraveno odměňování pracovní 
pohotovosti. 

Podle ustanovení § 78 odst. 
1 písm. h) zákoníku práce je pra-
covní pohotovostí doba, v níž je 
zaměstnanec připraven k případ-
nému výkonu práce podle pra-
covní smlouvy, která musí být 
v případě naléhavé potřeby vy-
konána nad rámec jeho rozvrhu 
pracovních směn. Pracovní po-
hotovost nemůže lékař konat na 
pracovišti (šlo by o výkon práce), 
musí být vykonávána na jiném 
místě dohodnutém se zaměst-
nancem, odlišném od pracovišť 
zaměstnavatele. 

Nejčastějším místem výko-
nu pracovní pohotovosti bývá 
bydliště zaměstnance. Pracovní 
pohotovost je časový úsek, kdy 
zaměstnanec na základě dohody 
se zaměstnavatelem čeká v době 
mimo rozvrh směn, tj. v době své-
ho odpočinku, na pokyn k práci. 
Účelem pracovní pohotovosti je, 
aby zaměstnavatel mohl zajistit 
předem nepředvídané činnosti, 
které musejí být v případě na-
léhavé potřeby vykonány nad 
rámec rozvrhu směn.

Zaměstnavatel není povinen 
zajistit zaměstnanci dopravu na 
pracoviště v případě, že je (nej-
častěji) doma v režimu pracovní 
pohotovosti. Je to podobné jako 
v případě dopravy do zaměstnání 
v rámci běžné pracovní směny, 
kdy se každý zaměstnanec také 
dopravuje vlastními prostředky. 

Stejně tak se cesta z místa za-
jišťování pracovní pohotovosti 
(ať už se jedná o domov zaměst-
nance, nebo jakékoliv jiné místo) 
do místa výkonu práce posuzuje 
jako cesta do zaměstnání, takže 
z hlediska pracovní doby se ne-
jedná o výkon práce. 

Bez ohledu na shora uvede-
né se ale zaměstnavatel může se 
zaměstnancem dohodnout, že 
mu v případě potřeby nástupu 
do práce z režimu pracovní po-
hotovosti zajistí dopravu např. 
vlastním vozem. Toto ujednání by 

mělo být zahrnuto v písemné do-
hodě o pracovní pohotovosti. Je 
jistě též v zájmu zaměstnavatele, 
aby zaměstnanec byl v případě 
potřeby na pracovišti co nejdříve. 

Zákoník práce dohodu o mož-
ném výkonu pracovní pohoto-
vosti blíže neupravuje, nestanoví 
proto ani její podstatné náleži-
tosti, ani nepožaduje povinnou 
písemnou formu, byť tuto lze 
jedině doporučit.

Pro úplnost je však třeba 
doplnit, že cesta zaměstnance 
k výkonu práce v době pracov-
ní pohotovosti je mimořádnou 
cestou v souvislosti s výkonem 
práce dle ustanovení § 152 písm. 
c) a § 156 odst. 2 zákoníku práce, 
a zaměstnanci tedy náležejí ces-
tovní náhrady.

Cestovními výdaji, za které 
poskytuje zaměstnavatel za-
městnanci cestovní náhrady, se 
rozumí výdaje, které vzniknou 
zaměstnanci při mimořádné ces-
tě v souvislosti s výkonem práce 
mimo rozvrh směn v místě vý-
konu práce nebo pravidelného 
pracoviště.

Zákoník práce tím takové mi-
mořádné cesty zvýhodňuje, když 
v tomto případě platí, že cestov-
ní náhrady jsou poskytovány i za 
cestu z místa, kde se zaměstnanec 
nachází (např. z domova), do mís-
ta výkonu práce či pravidelného 
pracoviště. V případě běžných 
cest zaměstnance za účelem vý-
konu práce ve směnách takové 
právo zaměstnanci nepřísluší.

Cesta z místa držení pracovní 
pohotovosti do místa výkonu prá-
ce a zpět se posuzuje jako cesta 
do zaměstnání a zpět a z hlediska 
pracovní doby se tedy, jak bylo 
uvedeno, o výkon práce nejed-
ná. Pro účely cestovních náhrad 
se ovšem tato cesta považuje za 
pracovní cestu.

Způsob úhrady cestovních 
nákladů lze opět upravit, respek-
tive dopředu stanovit, ve zmíně-
né písemné dohodě o pracovní 
pohotovosti.

Zpracovala: 
Mgr. Theodora Čáslavská

právní kancelář ČLK

Jste duchem leader?
Máte vizi a elán k jejímu
uskutečňování? Medicína Vás
opravdu baví a toužíte posouvat věci kupředu?
Chyběl Vám dosud v zaměstnání partner, který by sdílel
Vaši energii a podporoval Vás?

Vytvoříme Vám ty nejlepší podmínky. Najdeme cesty.
Nasloucháme, komunikujeme, podporujeme, pomáháme
a oceňujeme.
Čas, který trávíte v práci, může být příjemný, když víte,
že má smysl.

Na Vaše otázky Vám rádi odpoví a rádi se s Vámi setkají:

Přemýšlíme a děláme to jinak. Není to
jen práce. Nebojte se nás zeptat.

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
předseda správní rady
tel. +420 499 866 102,
+420 776 069 842
prochazka.miroslav@nemtru.cz

Mgr. Eliška Mikschová
personální náměstkyně
tel. +420 499 866 119,
+420 720 020 792
mikschova.eliska@nemtru.cz

je akreditované a moderně vybavené, zahrnuje standardní
lůžkovou část, multidisciplinární JIP s navazujícím oddělením
intermediární péče a spektrum specializovaných poraden;

přijímá ročně zhruba 3000 pacientů v celém spektru interních
onemocnění a průměrně 20000 pacientů za rok je ošetřeno
v našich ambulancích;

má k dispozici diagnostický komplement s 24hodinovou
dostupností. Naši lékaři mají oporu ve zkušeném klinickém
farmaceutovi, který jim pomáhá určit tu nejvhodnější medikaci
pro konkrétní pacienty;

poskytuje našim mladým lékařům zázemí pro přípravu
k atestaci v oboru vnitřní lékařství. Současně u nás mají možnost
směřovat po interním kmeni i do dalších našich akreditovaných
interních oborů, jako je gastroenterologie, nefrologie nebo
pneumologie a ftizeologie.

V našich řadách uvítáme

LÉKAŘE INTERNISTU SE
SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
s výhledem budoucího převzetí primariátu. Tato možnost je tu pro
ty, kteří budou mít chuť časem převzít otěže od zkušených kolegů
a dát trutnovské interně, stejně jako oni, svůj odborný um, kus
svého srdce i pozitivní energii své osobnosti. Není to jen práce. Je to
investice do další etapy rozvoje našeho dobře fungujícího oddělení,
pro kolegy lékaře i celý nelékařský tým a pro naše pacienty.

ŘEKNĚTE NÁM, ZA JAKOU ODMĚNU
U NÁS CHCETE DĚLAT MEDICÍNU.
VAŠE PŘEDSTAVY SE MOHOU STÁT
REALITOU.
Naše interní oddělení:

www.nemtru.cz
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Dotační programy města Znojmo

Dotační program města Sokolov

Personální situace ve zdravotnictví není 
příznivá v celé České republice. Také ve 
Znojmě máme nedostatek lékařů napříč 
téměř všemi obory. Připravili jsme pro-
to v letošním roce dva dotační programy  
pro vznik ordinací praktiků, zubařů i dal-
ších specialistů. Lékař může získat na 
zařízení nové ordinace ve Znojmě dotaci 
až do výše mezi 750 000 a 1 000 000 ko-
run. Prvním krokem je zaslání žádosti do  
31. října 2022.

Chceme tímto způsobem lékaře maxi-
málně podpořit a přilákat je právě do Znoj-
ma. Usilujeme tak o to, aby naši občané měli 
adekvátní lékařskou péči ve svém městě 
a nemuseli dojíždět desítky kilometrů do 
jiných měst. Již nyní víme, že řada lékařů 
v následujících letech půjde do důchodu 
a situace by se mohla ještě zhoršit. Chceme 
tomu předejít a nové lékaře ve Znojmě ma-
ximálně podpořit. Obracíme se na Vás proto 
s prosbou. Chtěli bychom Vás jako zaintere-
sované osoby v oboru poprosit o sdílení naší 
dotační výzvy mezi Vaše kolegy, abychom 
tak zvýšili šance na úspěch.

Přílohou Vám zasílám plakáty k dotač-
ním programům, na kterých jsou mimo 
jiné uvedeny QR kódy k  bližším infor-
macím. Ty naleznete také na webu zde:  
bit.ly/382b4cD. Budeme vděční za jakékoliv 
sdílení.

Pokud byste měli další dotazy, můžete 
se obrátit na vedoucího Odboru sociálního 
Městského úřadu Znojmo pana Stanislava 
Maara, 515 216 560, stanislav.maar@muz-
nojmo.cz

Moc děkujeme za Vaši ochotu a pomoc.
Ing. Jakub Malačka, MBA

starosta města Znojma

Město Sokolov pro rok 2022 vyhlásilo pro-
gram pro poskytování dotací pro podporu do-
stupnosti zdravotních služeb v Sokolově (dále 
jen „dotační program“). Dotační program je 
určen pro poskytovatele zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství, praktic-
ké lékařství pro děti a dorost a praktické zubní 
lékařství, kteří zřídí v Sokolově novou praxi, 
nebo převezmou stávající praxi, jež by jinak 

byla ukončena, a dotace z něj může být použita 
na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců 
poskytovatele zdravotních služeb, pořízení 
věcného a technického vybavení provozních 
prostor a úhradu nájemného za užívání neby-
tových prostor pro poskytování zdravotních 
služeb a nákladů na energie, vodné a stočné 
a odvoz odpadu. 

Celé znění dotačního programu je dostupné 

na www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_kan-
celare_tajemnika/program-pro-poskytovani-
-dotaci-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-
-sluzeb-v-sokolove-na-rok-2022-52930. 

Uvítáme, pokud informaci o vyhlášení do-
tačního programu předáte dál, aby vešla v co 
nejširší známost, je-li to ve vašich možnostech. 

Ladislav Simet 

vedoucí odboru právního a živnostenského úřadu Sokolov
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NAPSALI JSTE 

Zemřel MUDr. Petr Dominik
Se zármutkem jsme se dozvěděli, že dne 13. 3. 2022 po vážné nemoci zemřel náš kolega a dlouholetý 
člen OS ČLK Plzeň-město, chirurg a znalec vína MUDr. Petr Dominik.

Pan doktor Petr Dominik 
nastoupil v roce 1968 na chirur-
gické oddělení bývalé Vojenské 
nemocnice v  Plzni na Borech, 
nyní chirurgické oddělení FN 
v Plzni. Věnoval se hlavně vše- 
obecné chirurgii, byl vzorem pro 
řadu dalších chirurgů v  Plzni. 
V letech 2008 až 2011 pracoval 
na OKV (Oddělení pro komuni-
kaci s veřejností) FN v Plzni, od 
roku 2011 do roku 2015 pak jako 
náměstek ředitele pro LPP ve 
FN v Plzni. Od roku 2015 až do 
roku 2018, kdy rozvázal pracovní 
poměr, pracoval opět na OKV ve 
FN Plzeň. 

Doktor Dominik se kromě své 
profese velmi angažoval v dění 
ČLK. Byl několik let členem 
představenstva OS ČLK Plzeň-
-město, jeho hlavní působení 

však bylo v Revizní komisi ČLK, 
nejdříve v Plzni, pak mnoho let 

jako člen ústřední RK ČLK za Pl-
zeňský kraj. Jeho rukama prošla 

řada stížností, které velmi svědo-
mitě a profesionálně řešil. 

Úmrtím Petra Dominika ČLK 
a město Plzeň ztratilo zdatného 
chirurga, šarmantního vypravěče 
a znalce vína. Čest jeho památce. 

 MUDr. Jindřich Šebor,  

předseda OS ČLK Plzeň-město

I my, členové Revizní komi-
se ČLK, budeme vzpomínat na 
Petra Dominika jako na nejen 
dobrého kolegu a  kamaráda, 
ale i  jako na člena RK, který 
vždy chránil dobré jméno ne-
oprávněně napadaných kolegů 
a svými zkušenostmi a nápady 
přispíval ke zdárným jedná-
ním pléna RK ČLK. Nezapome-
neme na něj.

MUDr. Jana Vedralová,  

předsedkyně RK ČLK

VOJENSKÁ  
ZDRAVOTNÍ  
POJIŠŤOVNA ČR
PŘIJME REVIZNÍ LÉKAŘE
■ Výkon práce: pobočka VoZP České Bu-
dějovice nebo Plzeň ■ Náplň práce: Kon-
trolování využívání a poskytování potřeb-
né zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě, 
dodržování cen u smluvních zdravotnic-
kých zařízení a pojištěnců. Více podrob-
ností na https://www.vozp.cz/pracovni-
-prilezitosti ■ NABÍZÍME: stabilní práci 
(žádné noční směny a přesčasy), flexibilní 
úvazky (možnost i dohody), podporu 
vzdělávání, propracovaný systém benefi-
tů. ■ POŽADUJEME: znalost práce... 

KELTIA-MED S.R.O.
CHIRURG NA HPP/DPP

Přijmeme chirurga do ordinace na Praze 5. Plat 
dle vzdělání,nástup ihned. ■ Kontakt: ...
..............................................

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA
HLEDÁME LÉKAŘE
■ Hledáme lékaře se základním kmenem nebo 
odbornou specializací, u atestovaných možnost 
vedoucí funkce, zapojení do ÚPS - dle kvalifikace 
na ambulantní či lůžkové části...
.................................................

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, pneumologie, 
kardiologie, neurologie, psychiatrie se zájem 
o spánkovou medicínu. Možno na zkrácený 
úvazek či DPČ. ■ Nabízíme rozvoj a vzdělání...

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE NA  
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, REHABILITACE. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové 
přístroje, rodinnou atmosféru, podporu vzdělá-
vání a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ...
.................................................

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE,DĚTSKÁ NEUROLOGIE, 
DIABETOLOGIE. Možno i kratší úvazek či dohoda. 
Min. kmen podmínkou. Moderní a špičkově vy-
bavené ambulance! ■ Nabízíme nadstandardní 
mzdu a širokou škálu benefitů ■ Více na...
.................................................

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, DĚTSKÉ 
ODDĚLENÍ. Minimálně základní kmen podmín-
kou. Práce na DPČ. Nadstandardní finanční...

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S. - VŘ – PRIMÁŘ  
ODD. ZOBRAZOVACÍCH METOD
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici primáře odděle-
ní zobrazovacích metod. ■ Požadujeme: 
specializovanou způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, nejméně 10 let  
praxe v oboru, licence ČLK na výkon vedoucí 
funkce, výborné komunikační a organizační...

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S. - VŘ – PRIMÁŘ  
UROLOGICKÉ ODD.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vy-
hlašuje výběrové řízení na pozici primáře 
urologického oddělení. ■ Požadujeme: 
specializovanou způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, nejméně  
10 let praxe v oboru, licence ČLK na výkon  
vedoucí funkce, výborné komunikační...

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S. - VŘ – PRIMÁŘ  
GYNEK.-POROD. ODD.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici primáře gynekologic-
ko-porodnického oddělení. ■ Požadujeme: 
specializovanou způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, nejméně  
10 let praxe v oboru, licence ČLK na výkon 
vedoucí funkce, výborné komunikační...

CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ + DALŠÍ PRACOVNÍ NABÍDKY 
A ZAJÍMAVÉ INFORMACE NAJDETE NA 

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI. CZ

Jsme tu pro Vás již 10 let
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TEMPUS
MEDICORUMXI. ROČNÍK 

UNIVERZITY MEDICÍNSKÉHO 
PRÁVA ČLK

Právní kancelář České lékařské komory nabízí účast na Univerzitě medicínského práva 
České lékařské komory, jejíž jedenáctý ročník se uskuteční v období od září 2022 do června 
2023. Semináře budou probíhat v Domě lékařů v Praze jedenkrát měsíčně ve všedních dnech 

(osvědčené jsou čtvrtky), v odpoledních hodinách, patrně od 15 do 18 hodin.
Jde o projekt důležitých, prakticky zaměřených právních informací pro lékaře, další zdravotníky a manažery ve zdra-
votnictví. Absolvování Univerzity medicínského práva doporučujeme všem lékařům a dalším zdravotníkům, kteří 
mají zájem o právní problematiku v medicíně především z praktického hlediska. Posluchači obdrží přibližně dva 
týdny před každou lekcí e-mail s  odborným textem, který bude obsahovat úvod pro dané téma, a  na jeho konci
budou uvedeny modelové situace z praxe k řešení. Každý posluchač bude oprávněn navrhnout rozšíření zadání o další 

modelové situace z praxe nebo dotazy k danému tématu a návrh zašle lektorům před konáním příslušné lekce. 
Jeho návrhem se posléze budeme rovněž zabývat. Současně bude vždy probráno vše, co je z  právního hlediska 

ve zdravotnictví za uplynulý měsíc aktuální. Posluchači vždy dostanou prezentaci z příslušné lekce. 
Pokud by z epidemiologických důvodů nebyla v některých měsících možná prezenční forma, 

uskuteční se lekce formou webinářů.

Účastnický poplatek:
5000 Kč pro člena ČLK a 15 000 Kč pro ostatní účastníky

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol: 5322, u platby je nutné uvést jméno účastníka.
Za každou lekci jsou přiděleny tři kredity. Po skončení obdrží posluchač, který absolvoval alespoň 70 procent 

seminářů, osvědčení o absolvování Univerzity medicínského práva České lékařské komory.

Přihlášky: 
www.lkcr.cz / Vzdělávání / Kurzy ČLK

Akce je akreditována na portálu www.vzdelavanilekaru.cz pod číslem 106516. 
Kapacita je omezena, bude možno zařadit jen ty zájemce, kteří podají přihlášku včas.

Máte-li zájem, přihlaste se prosím co nejdříve!

Přednášejí právníci České lékařské komory:
JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, Mgr. Bc. Miloš Máca, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, 

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, Mgr. Daniel Valášek, MBA

1. Hlavní právní problémy ve zdravotnictví, systém a přehled právních 
předpisů medicínského práva a souvisejících zákonů (z oboru trestního 
práva, občanského práva, správního práva a medicínského práva). Který 
zákon, vyhláška nebo jiný předpis obsahuje odpověď na který problém.
2. Právní odpovědnost v medicíně – trestní, občansko-právní, správ-
ní, disciplinární a smluvní. Podmínky pro vznik právní odpovědnosti 
lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb. Právní 
odpovědnost právnických osob – nemocnic apod.
3. Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis. Zákonná 
de� nice, její výklad, posuzování v praxi, znalecké posudky, kazuistiky.
4. Personální zajištění zdravotních služeb a problematika odborného 
dohledu, odborného dozoru a přímého vedení. Právní vztahy a odpo-
vědnost v rámci lékařského týmu a v rámci návaznosti péče – praktic-
ký lékař – specialista – nemocnice – „vyšší a nižší pracoviště“.
5. Vztah lékař – pacient (zákonný zástupce), komunikace, informo-
vaný souhlas, reverz, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, 
detence, omezovací prostředky, hlášení soudu, zadržení nepříznivých 
informací, dříve vyslovená přání.

6. Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, ozna-
movací povinnost, vedení zdravotnické dokumentace a  její archivace, 
implementace GDPR ve zdravotnictví a v soukromé lékařské praxi.
7. Problematika speci� ckých zdravotních služeb – transplantace, in-
terrupce, zásahy do reprodukce, sterilizace, kastrace, stereotaktické ope-
race, lékařský experiment, posudková činnost, pracovně-lékařská péče 
a speci� cké zdravotní služby. Zdravotnická záchranná služba, intenzivní 
a resuscitační péče, její meze, paliativní péče, určování smrti, pitvy.
8. Nálezy Ústavního soudu a  důležitá rozhodnutí Nejvyššího soudu 
v  oblasti zdravotnictví, zejména k  postupu lege artis, právní odpo-
vědnosti a  právním vztahům mezi poskytovateli zdravotních služeb 
a zdravotními pojišťovnami.
9. Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních po-
jišťoven.
10. Prevence právních problémů a postup při jejich řešení. Doporuče-
ný postup při trestním oznámení, trestním stíhání, žalobě o náhradu 
škody nebo nemajetkové újmy, ohrožování a vyhrožování. Problema-
tika nutné obrany a krajní nouze.

Témata Univerzity medicínského práva ve školním roce 2022–2023:



TEMPUS MEDICORUM    /   KVĚTEN 2022 39

Oddělení vzdělávání ČLK
Dům lékařů, Drahobejlova 27,  
190 00 Praha 9
tel.: 234 760 711, 234 760 710
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz,  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kur-
zům na www.vzdelavanilekaru.cz,  
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
Podrobné informace týkající se 
organizace a průběhu kurzu obdrží 
přihlášení účastníci e-mailem. 
Kurzy budou průběžně  
aktualizovány podle aktuální 
epidemiologické situace.
Obvyklý začátek víkendových 
kurzů: 9.00 hod.
Vzdělávací akce ČLK jsou pořádány 
v souladu se stavovským  
předpisem ČLK 16.

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

S53/22 Univerzita medicínského práva ČLK 
XI. ročník 2022–2023
Podrobné informace: www.vzdelavanilekaru.cz
Akce je akreditována na portálu www.vzdelavanilekaru.cz 
pod číslem 106516. 
Účastnický poplatek je 5000 Kč pro člena ČLK a 15 000 Kč 
pro nečlena komory. 

52/22 Právní seminář ČLK
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 
Praha 9
Datum konání: 2. 6. 2022 od 9.30 do 16.00 hod.    
Počet kreditů: 6
Poplatek: člen ČLK 500 Kč, nečlen 5000 Kč
Akce je akreditována na portálu www.vzdelavanile- 
karu.cz pod číslem 106518. 
Témata:
• judikatura a kazuistiky ve zdravotnictví
• ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
• právní vztahy v oblasti veřejného zdravotního pojištění
Přednášející:
JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, právnička ČLK
Mgr. Daniel Valášek, MBA, právník ČLK

13/22 Pneumologie pro praxi 1 
Datum: 17. 5. 2022
Délka: 16.00–18.40

Počet kreditů: 3 kredity 
Místo konání: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6,  
budova Y
Odborný garant: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., vedení Kliniky 
plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc 
Vladimíra Lošťáková, Ph.D. 
• Idiopatická plicní fibróza – aktuální pohled 
MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 
• Sarkoidóza – uptodate
MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. 
• Poruchy dýchání ve spánku mezioborově 
MUDr. Jiří Kufa 
• Transplantace plic, předtransplantační příprava a indikace, 

potransplantační péče 
MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. 
• Covid a postcovidový syndrom 
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. 
• Co nového v diagnostice a léčbě pneumonií 

33/22 Jak si udržet kvalitu života během stárnutí – ONLINE 
Datum: 21. 5. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V první části čtyřhodinového semináře se zamyslíme nad 
statistikou stárnutí v ČR, nad pojmem „senior“ i nad tím, 
jaké objektivní a subjektivní – fyzické a psychické změny 
i sociologické jevy s tímto pojmem souvisejí. Jak se při-
pravit na vlastní stáří a jak se s ním smiřujeme my i naši 
pacienti, dysfunkční stárnutí. V druhé části se zaměříme 
na to, jak si prodloužit život a udržet jeho kvalitu, vitalitu 
i soběstačnost ve vyšším věku. Probereme, jaké vitaminy, 
minerály a potraviny pomáhají prodloužit vitalitu a udržet 
kognitivní funkce do vyššího věku – i některé studie, které 
se těchto látek a jejich vlivu na stárnutí týkají. 

38/22 Porovnání cviků léčebné tělesné výchovy po analýze 
pohyblivých programů
Datum: 21. 5. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Anotace: 
Bolestivé stavy hybné soustavy byly probrány v minulých 
kurzech. Tento kurz se zaměří na individuální přístup, ale 
i na preventivní působení.

10/22 Novinky v neurochirurgii
Datum: 21. 5. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5 kreditů

Místo konání: Olomouc, Neurochirurgická klinika FN Olo-
mouc (budova M3)
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., před-
nosta Neurochirugické kliniky FN Olomouc 
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
• Současný pohled na chirurgickou léčbu degenerativních 

krčních myelopatií
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
• Hluboká mozková stimulace v terapii pohybových poruch
MUDr. Martin Gabryš
• Neurostimulace v léčbě bolesti
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
• Možnosti operačního řešení degenerativní spondylolistézy
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
• Současné trendy v cévní neurochirurgii

42/22 Halux valgus – náprava 
Datum: 28. 5. 2022
Místo: Místo konání: IQ pohybové centrum, Nádražní 
740/56, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor:  Mgr. Daniel Müller 
Koordinátor: MUDr. Marcela Křížová
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málokdo 
ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje přitom 
řada různých možností – invazivní či neinvazivní, komerční 
či nekomerční řešení jak estetické, tak i funkční. Na teore-
ticko-praktickém semináři se budete moci seznámit s nejzá-
kladnějšími možnostmi pohybové nožní gymnastiky, která 
řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale i funkční 
stránku pohyblivosti nohy a celého pohybového aparátu. Neb 
vbočený palec v mládí znamená pro pokročilejší věk problém 
s pohyblivostí těla.

55/22 Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Datum: 28. 5. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda, psycholog
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat ne-
bezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci a v pří-
padě fyzického napadení se ubránit. Zároveň účastníci získají 
povědomí o relevantních právních předpisech a o dalším řešení 
konfliktní situace po skončení bezprostředního ohrožení.
Kapacita: max. 14 osob ve skupině

34/22 Smrt jako tečka za životem – ONLINE  
Datum: 4. 6. 2022

Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V první části čtyřhodinového semináře probereme pět 
modelů smrti v proudu historie lidského rodu, koncept 
smrti jako subjektivní a objektivní skutečnost i koncept 
smrti jako otázky individuální a společenské. Jaké reakce 
na fakt vlastní smrtelnosti i smrt jako takovou můžeme 
pozorovat při kontaktu s pacienty a  jejich rodinnými 
příslušníky? Jak jim můžeme pomoci a jak je provázet? 
V druhé části si zkusíme odpovědět v krátkém testu na 
to, jak sami vnímáme závěr a konec jako takové, nejen 
ve vztahu ke smrti. Shrneme vše, co je třeba udělat před 
smrtí – z pohledu umírajících i budoucích pozůstalých. 
Koncept „memento mori“ a jak nám může pomoci lépe 
prožít vlastní život i jeho závěr.

40/22 Schizofrenie – ONLINE
Datum: 4. 6. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 kredity
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., před-
nostka Kliniky psychiatrie FN Olomouc 
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
• Příčiny vzniku schizofrenie 
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.
• Klinický obraz schizofrenie a její průběh
MUDr. Vlastimil Nesnídal
• Léčebné možnosti schizofrenie
MUDr. Kristýna Vrbová, Ph.D.
• Depotní antipsychotika v léčbě schizofrenie

35/22 Imunologie pro pediatry – ONLINE 
Datum: 11. 6. 2022
Délka: 6 hodiny
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Anna Šedivá, Ústav imunologie 
2. LF a FN v Motole
Anna Šedivá
• Úvod, struktura a funkce imunitního systému, imunopa-

tologické stavy 
• ID a autoinflamatorní onemocnění
Markéta Bloomfield
• Imunodeficience a infekce
Helena Kubešová
• Alergická onemocnění u dětí 
Hana Malcová
• Autoimunitní onemocnění v dětské revmatologii
Martina Suková
• Autoimunitní onemocnění v dětské hematologii
Helena Posová
• Imunologická laboratoř
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Přijmeme lékaře/lékařku k výpomoci do poradny Nádorové 
telefonní linky. Později možné i pravidelné služby. Požadavky: 
specializace klinická onkologie (výhodou), empatie. Více 
na www.lpr.cz
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a do-
rost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Aktuálně 
nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: Praha (Horní Počer-
nice, Kyje), Meziměstí, Most, Ostrava (část. úvazek), Pacov 
a Pelhřimov (flexibilní úvazek), Ústí nad Labem. Nabízíme: 
zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 
akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdělá-
vání v oboru včetně dalšího vzdělávání, pracovní uplatnění 
u zavedeného a stabilního zaměstnavatele, podporu při chodu 
ordinace s minimem administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil 
Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka? Ak-
tuálně nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: Brno, Bystřice 
p. Hostýnem, Český Krumlov, Kroměříž, Milín u Příbrami, 
Most, Pacov (okr. Pelhřimov), Písek (část. úvazek, zástup), 
Sokolnice u Brna, Šumperk (část. úvazek), Ústí nad Orlicí, 
Vrchlabí, Zlín. Neváhejte se nám také ozvat, pokud máte 
zájem o jinou lokalitu. Nabízíme: zajímavé mzdové ohod-
nocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště, 
zajištění specializačního vzdělávání v oboru včetně dalšího 
vzdělávání, pracovní uplatnění u zavedeného a stabilního 
zaměstnavatele, podporu při chodu ordinace s minimem 
administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, 
kariera@mediclinic.cz
Hledám praktického lékaře do ordinace v Kralupech n. 
Vltavou. Jde o zástup za MD. Budu vděčná i za pár dní v týdnu. 
Jsme akreditované pracoviště moderně vybavené. Nabízím 
700 Kč čistého na hodinu. Více info ráda poskytnu. Kontakt: 
zita.cermakova@centrum.cz
Hledáme lékaře VPL pro ordinaci nadstandardní lékařské 
péče a pracovního lékařství v Praze. Požadujeme atestaci 
v oboru. Nabízíme zázemí stabilní společnosti s profesní 
podporou zkušených kolegů. Prosím pište na jobs@team-
prevent.cz nebo volejte 605 234 273
Hledáme lékaře VPL pro ordinaci pracovního lékařství 
v Jaroměři (1 den v týdnu). Požadujeme atestaci v oboru. 
Nabízíme zázemí stabilní společnosti s profesní podporou 
zkušených kolegů. Prosím pište na jobs@teamprevent.cz 
nebo volejte 605 234 273
První privátní chirurgické centrum, spol. s r.o., Sanatorium 
Sanus vypisuje výběrové řízení na pozici primáře/vedoucího 
lékaře ARO. Požadujeme specializaci a praxi v oboru aneste-
ziologie a intenzivní medicína, licenci ČLK pro výkon pozice 
vedoucího lékaře a primáře v oboru, zkušenosti s výkonem 
vedoucí funkce jsou výhodou. Nabízíme práci na plný úvazek, 
motivační finanční ohodnocení, služební automobil k sou-
kromým účelům, roční finanční bonus, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na stravování, penzijní připojištění až 12 000 Kč/
rok, kartu MultiSport, možnost dalšího vzdělávání a účasti 
na odborných školeních, konferencích apod. financovaných 
zaměstnavatelem, 4 moderně vybavené operační sály, poope-
rační JIP nižší intenzivní péče (gynekologie, urologie, plast. 
chirurgie, ortopedie), práci v menším kolektivu v příjemném 
prac. prostředí. Místo výkonu práce: Hradec Králové. Kon-
takt: 495 757 126, personalni@sanus.cz, www.sanus.cz
FortMedica shání ORL lékaře/ku s atestací do soukromé 
ambulance v Praze. Délka úvazku i ordinační hodiny dle va-
šich potřeb. Nadstandardní ohodnocení, podpora vzdělávání, 
přátelský kolektiv a další benefity. Těšíme se na vaše CV na: 
orl@fortmedica.cz
FortMedica nabízí placené ambulantní praxe v Praze pro 
neatestované ORL lékaře nad rámec úvazku v nemocnici. 
Ordinační hodiny si volíte sami (např. 2–3 dny do měsíce). 
Odměna 400–600 Kč/hod. Těšíme se na vaše CV na: karie-
ra@fortmedica.cz 
ResTrial Brno s.r.o. Pro naši zavedenou a moderně vybavenou 
ambulanci v Brně hledáme lékaře na plný úvazek pro obor 
diabetologie. Nástup je možný i bez dokončené atestace. 

Nabízíme možnost osobního a profesního růstu, přátelské 
pracovní prostředí a  zaměstnanecké benefity. Více vám 
rádi sdělíme při osobním setkání. V případě dotazů prosím 
kontaktujte na veronika.kuvikova@restrial.com nebo  
731 611 860, Veronika Kuviková

Společnost Angiocor Plus s.r.o. hledá kardiologa do zavedené 
kardiologické ambulance v Přerově. Ambulance disponuje 
kompletním přístrojovým vybavením a má uzavřeny smlouvy 
se všemi zdravotními pojišťovnami. Kontakt pro zájemce:  
603 738 186, kardiologie@angiocor.cz. MUDr. Tomáš Fiala, 
jednatel Angiocor Plus s.r.o.
Hledáme lékaře do domova seniorů nedaleko Františkových 
Lázní na 7–8 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhod-
né pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína 
apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na 
RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do velmi pěkně vedené ordinace VPL v Přerově hledáme 
lékaře L1 (po interně) / L2 na částečný úvazek (15 hod./týdně). 
Trvalý dozor zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kom-
pletní přípravou k atestaci VPL. Nabízíme: finanční odměna 
až do výše 30 000 Kč čistého měsíčně, flexibilní nastavení 
ordinačních hodin. Možnost konzultace s našimi konziliáři 
různých oborů (vč. pracovního lékařství). Vhodné i pro lékaře 
interních oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, kompletní příprava k atestaci VPL. Placené vzdě-
lávací akce do výše až 20 tis. ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Přijmeme PL do ambulance v rámci polikliniky v Praze 2. 
Skvělá dostupnost na metro I. P. Pavlova. Nabízíme plný i zkrá-
cený úvazek, přátelské prostředí a profesionální přístup. 
Atraktivní finanční ohodnocení! Nástup dle domluvy. Kontakt: 
hrabovska@poliklinikaipp.cz, 703 146 770
Hledáme atestovaného neurologa do plně vybavené ordinace. 
Nabízíme přátelské prostředí a profesionální přístup. Výborná 
dostupnost přímo na metro Kolbenova nebo I. P. Pavlova. 
Kontakt: hrabovska@poliklinikaipp.cz, 703 146 770
Hledáme atestovaného endokrinologa/žku. Nabízíme přá-
telské prostředí, profesionální přístup a zázemí Polikliniky 
na metru I. P. Pavlova. Prac. úvazek dle dohody. Kontakt: 
hrabovska@poliklinikaipp.cz, 703 146 770
Pro naše pracoviště v centru Prahy hledáme atestovaného 
kardiologa do plně vybavené ordinace. Nabízíme přátelské 
prostředí a profesionální přístup a zázemí Polikliniky na me-
tru I. P. Pavlova. Úvazek dle domluvy. Kontakt: hrabovska@
poliklinikaipp.cz, 703 146 770
Do našeho zařízení, které je akreditované MZČR pro obor 
dermatovenerologie, přijmeme lékaře/ku na celý i zkrácený 
prac. úvazek. Pozice je vhodná též pro mladé lékaře/ky, jež 
mají splněný kmen u lůžka (případně důchodce). Nástup 
možný ihned nebo dle domluvy. Kontakt: hrabovska@po-
liklinikaipp.cz, 703 146 770
Hledáme lékaře do domova seniorů v Hlučíně na 7 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do velmi pěkné vedené ordinace VPL v Teplicích hledáme 
lékaře (L2/L3 po kmeni) na celý či zkrácený úvazek. Nabízíme: 
finanční odměna až 70 000 Kč čistého/měsíčně při plném 
úvazku (30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů, dohled zkušeného 
školitele zajištěn, příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL neda-
leko Zlína hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 70 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku  
(30 hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexibilní volba 
ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů či 
před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme 
s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací 
akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Přijmeme všeobecného praktického lékaře/ku atestova-
ného v oboru VPL do soukromé ordinace v Praze 2 na plný 
úvazek. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mail: 
r.paroubkova@volny.cz
Hledám psychiatra a psychoterapeuta do ordinace s psy-
choterapií a denního stacionáře pro deprese, stresové poruchy 
a psychózy. V MS kraji v Beskydech – dobrapsychiatrie.
cz. Prac. podm. 30 hod./týdně, možnost os. auto, bydlení, 
vzdělávání, převzetí praxe. Kontakt: 603 477 357
Kožní a estetická ordinace v Praze 8 přijme kožní lékařku/
lékaře (s atestací nebo se základním kmenem) na částečný 

úvazek. Příjemné pracovní prostředí. Kontakt: kvitkova.k@
seznam.cz
Do akredit. ordinace VPL u Kladna, 10 km od Prahy, hledáme 
lékaře po aprob. zkoušce nebo se zákl. kmenem. Úvazek, 
nástup dle dohody. Dobré platové podmínky, zkušená sestra, 
bonusy, možné služební auto, školení dle plánu. Kontakt: 
yantarya@seznam.cz
Lékař/ka Vividus Medical – Brno-Řečkovice (plný nebo 
zkrácený úvazek). Jsme moderní zdravotnické zařízení 
dlouhodobé ošetřovatelské péče v Brně-Řečkovicích. Každý 
člověk si zaslouží zájem a úctu bez ohledu na to, v jaké životní 
fázi se nachází. K tomu, abychom mohli naši vizi naplnit 
ve všech ohledech, potřebujeme spolupracovat s lékařem, 
který vidí v dlouhodobé péči stejný smysl a budoucnost jako 
my. Hledáme lékaře, který se stane odbornou tváří i srd-
cem našeho zařízení. Nabízíme: • práci v prostředí, které je 
nové, hezké, čisté a příjemné • prostor pro vlastní invenci 
a seberealizaci, možnost ovlivnit a udávat směr dlouhodobé 
péče v ČR • mzdu 100–120 tis. Kč dle dosaženého vzdělání 
• automobil i k osobnímu užití, 5 týdnů dovolené, pololetní 
bonusy a další benefity • podporu kontinuálního vzdělávání 
formou stáží a kurzů • pracovní dobu pouze v pracovní dny, 
noční ani víkendové služby nejsou potřeba • dobrou dostup-
nost zařízení a bezplatné parkování. Pokud jsme vás zaujali, 
tak vás u nás rádi přivítáme a vše ukážeme na místě. Klidně 
i nezávazně. Bližší informace naleznete na stránkách www.
vividus-medical.cz v kariéře. Kontakty: 605 968 625 nebo 
personalni@vividus-medical.cz
Do TOP 10 ordinace PL v ČR hledám kolegu adekvátních 
kvalit. Nabízím pracovní poměr a ev. možnost vybudování 
vlastní praxe v krátkém časovém horizontu. Praha–západ, 
klidné prostředí (10 min. od metro Dejvická). Kontakt:  
721 219 833, MUDr. Rodion Schwarz
Na polikliniku v Nepomuku u Plzně přijmeme na částečné 
úvazky lékaře/ky v oborech neurologie a chirurgie. Na-
bízíme: flexibilní úvazek, zajímavé mzdové ohodnocení, 
podporu vzdělávání, přátelský kolektiv, zázemí poliklini-
ky, zaměstnanecké benefity. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král,  
733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Společnost provozující síť gastroenterologických a interních 
ambulancí v lokacích Praha, Zábřeh na Moravě, Havířov 
a Jindřichův Hradec, hledá lékaře se specializací pro gast-
roenterologii, případně internu nebo i lékaře bez atestace. 
Nabízíme variabilní možnost spolupráce – zaměstnanecký 
poměr na částečný či plný úvazek, práce na DPP nebo kon-
zultační činnost za provizi. Nabízíme flexibilní pracovní dobu, 
zajímavou práci ve špičkově vybavených ambulancích, dle 
dohody možnost služebního automobilu či služebního bytu, 
nadstandardní platové ohodnocení, pravidelné vzdělávání, 
účast na kongresech. Kontakt: 604 388 206
Hledáme lékaře do domova seniorů v Praze-Ďáblicích na 11 
hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do DS v lokalitách – Písek, Ústí nad La-
bem, Kamenice nad Lipou, Boskovice, Litoměřicko ( jedná 
se o samostatné DS pro každou lokalitu). Odměna: 950 Kč 
čistého/hod. Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, 
urgentní medicína apod. Možnost jako přivýdělek při práci 
v nemocnici nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů na Broumovsku (dojezd-
nost z Broumova, Hronova, Náchoda či Trutnova). Nabízíme 
950 Kč čistého/hod., úvazek 3 hod. týdně. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
i jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zaběhnuté, moderně vybavené ordinace v Mělníku se 
dvěma ambulancemi hledáme lékaře L3/L2 na plný úvazek  
(30 h/týdně) nebo 2–3 dny v týdnu. Ordinační hodiny si mů-
žete rozvrhnout sami. Zkušené sestry a možnost konzultací 
s našimi konziliáři je samozřejmostí, placené vzděl. akce až 
do výše 20 tis. Kč ročně. Vhodné i pro lékaře před rekvalifikací 
na VPL, přípravu k atestaci zajistíme. Mzda: 70 000 Kč čis-
tého/měsíc, náborový příspěvek ve výši jedné měsíční mzdy. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme pe-
diatra, praktického lékaře s atestací, radiologa, foniatra 
a lékaře stomatologa. Nabízíme zavedenou a moderně vyba-
venou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé 
finanční ohodnocení, závodní stravování. Své CV prosím za-
sílejte na e-mail d.nejtkova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Sháním kolegu lékaře/ku jako konzultanta poskytujícího 
poradenství a konzultace uživatelům nemocničního infor-
mačního systému. Dále spolupráce nad analýzou při imple-
mentaci přímo v nemocnicích. Práce na plný úvazek, výborně 
honorována, 5+1 týdnů dovolené, 5 sick days, pružná pracovní 

doba a spousta dalších benefitů. Kontakt: MUDr. Dalimil 
Chocholáč, dalimil@chocholac.com, 608 983 839
Soukromé zdravotnické zařízení v Přerově přijme derma-
tologa na částečný úvazek, motivační finanční ohodnocení, 
benefity, příjemné prostředí. V případě zájmu nás kontaktujte 
na 604 312 099
Přijmu pediatra na částečný úvazek (12–18 hod. týdně) do 
dětské ordinace v Praze 6-Břevnově, AJ a další cizí jazyky 
vítány. Plat 400 Kč/hod. Kontakt: 723 282 615, dr. Trnková
Ústav radiační terapie ÚVN, Praha 6, přijme lékaře/ku (ra-
diační onkolog), 2 roky praxe v oboru výhodou. Nabízíme: 
dobré platové podmínky, širokou nabídku benefitů, ubytování 
pro mimopražské a další vzdělávání v oboru. Více informací 
najdete na webu kariera.uvn.cz. Nástup možný po dohodě. 
Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: kariera@
uvn.cz nebo tel. 973 203 602
Do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé – 
Jihlava/Havl. Brod hledám zástup 2–3 dny v týdnu, je možné 
i plný úvazek. Zkušená sestra. Kontakt: 608 565 683, martin.
petera@genecare.cz
Hledáme ORL lékaře, lékařku pro vybavenou privátní  
ORL ordinaci v Ostravě-Zábřehu na poliklinice na částečný 
nebo úplný úvazek, platové podmínky dohodou. Kontakt:  
604 953 050, orl-zabreh@centrum.cz
Neurologická ambulance v Praze 4 hledá rehabilitačního 
lékaře. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, úvazek dle 
dohody. Kontakt: 602 685 530, 725 704 234, harmonie@
harmoniepraha.cz
Do zavedené dětské ordinace v  Kladně hledáme lékaře 
s atestací z PLDD nebo pediatrie na plný či částečný úva-
zek. Nabízíme: samostatnost při rozhodování o léčebných 
postupech, podpůrný tým, minimum administrativy. Mzda 
70 tisíc Kč čistého/měsíc, možnost dalšího vzdělávání. Plný 
úvazek 30 hod./týden, 5 týdnů dovolené. Vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě. Kontakt: personalni@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225
Do kvalitně vedené ordinace VPL nedaleko Mladé Bolesla-
vi hledáme lékaře L3/L2 na plný úvazek (30 hod./týdně). 
Ordinační hodiny si můžete nastavit ve 4 dnech. Možnost 
konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního 
lékařství), placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. 
Odměna 70 tis. čistého/měs. Kontakt: personalni@vseo-
becnylekar.cz, 773 545 225
Do ordinace VPL v Praze 8 přijmeme atestovaného lékaře 
nebo lékaře po kmeni, možné i na částečný úvazek. Nabízíme 
5 týdnů dovolené, příspěvek na vzdělávací akce, bonusy ve 
formě stravenkového paušálu či příspěvku na penzijní při-
pojištění. Nástup možný ihned. Kontakt: 737 311 608, tyna.
maresova@gmail.com
Jste lékař s duchem horala? Chcete objevit kouzlo venkov-
ského lékařství? Do nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v malebném podhůří Javorníků v Halenkově na Vsetínsku 
hledáme lékaře. Finanční odměna 70 000 Kč čistého/měsíčně 
při plném úvazku 30 hodin týdně. Služební byt. Vhodné i pro 
lékaře interních oborů či před atestací, dohled zkušeného ško-
litele zajištěn – kompletní přípravu k atestaci VPL. Flexibilní 
volba ordinačních hodin, příspěvek na vzdělávací akce až do 
výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: pavla.skotova@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225
Do fungující ordinace VPL v Českém Těšíně hledáme lé-
kaře na plný úvazek (30 hod./týdně) nebo jen na 2–3 dny. 
Ordinační hodiny si zvolíte sami. Možnost plného úvazku 
ve 4 dnech. Zkušená sestra, možnost konzultace s našimi 
konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství), placené 
vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro lékaře 
z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. Zajistí-
me kompletní přípravu k atestaci se zkušeným školitelem. 
Odměna 70 tis. čistého/měsíčně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře na krátkodobou výpomoc do domova seniorů 
ve Velkém Meziříčí na 12 hod./týdně (možnost po dohodě 
i dlouhodobá spolupráce). Odměna: 950 Kč čistého/hod. 
Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní 
medicína apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemoc-
nici nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Hledáme oftalmologa do zavedené oční ambulance.  
Moderní ordinace s kompletním přístroj. vybavením je v Pra- 
ze 3. Výhodné fin. podmínky, individuální domluva. Kontakt: 
ocniordinace@post.cz nebo 773 952 600
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 7 přijme internis-
tu na plný nebo částečný úvazek. Nabízíme nadstandardní 
a motivační finanční ohodnocení, příjemné prostředí. AJ 
výhodou. V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail 
sekretariat@ld.cz
Nabízíme uplatnění pro neurologa v týmu na pobočce v Praze 
5, ev. v Praze 6. Práce na hlavní pracovní poměr, zkrácený 

Inzerce
Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře 
– Inzerce 
– Zadat inzerci

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího  
měsíce.

56/22 Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Datum: 11. 6. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda, psycholog
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat 
nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci 

a v případě fyzického napadení se ubránit. Zároveň účast-
níci získají povědomí o relevantních právních předpisech 
a o dalším řešení konfliktní situace po skončení bezpro-
středního ohrožení.
Kapacita: max. 14 osob ve skupině

Lékaři bez hranic a Česká lékařská komora
Česká lékařská komora ve spolupráci s humanitární a zdra-
votnickou organizací Lékaři bez hranic nabízí cyklus online 
přednášek, kde se lékaři specialisté podělí o zkušenosti ze 
zahraničních humanitárních misí.  
Lékaři, kteří pomáhají na zahraničních misích, se leckdy 

dostanou do situací a podmínek, které si lze jen těžko 
představit či zažít v České republice. Ať už jde o zdravotní 
vybavení, jež je na misi k dispozici, o specifické zdravotní 
problémy, diagnózy a zranění pro naše podmínky nezvyklé, 
či naprosto odlišné kulturní zvyklosti, které se mohou 
odrážet ve vztahu lékař a pacient. 
Tyto získané zkušenosti lékaři využívají ve své současné 
praxi v českých nemocnicích. 
Organizace Lékaři bez hranic vnímá jako velmi důležité 
a prospěšné tyto zkušenosti sdílet, vzájemně si tak rozši-
řovat obzory a vytvářet prostor pro diskusi. 
Akce, která je ohodnocena 2 kredity, je možné se zúčastnit 

zdarma. Kredity budou vloženy do portálu www.vzdela-
vanilekaru.cz.
Na akce je nutné se předem přihlásit.

50/22 Psychické problémy dětských uprchlíků a mož-
nosti terapeutické práce v prostředí uprchlického 
tábora či mimo něj – ONLINE 
Přednášející: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D., psycholožka, 
která v České republice pracuje s hospitalizovanými dětskými 
pacienty v rámci MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici Bulovka, 
dále působí v soukromé praxi a přednáší na vysoké škole.
Datum: čtvrtek 19. 5. 2022 od 16.30 hod.

http://www.vzdelavanilekaru.cz
http://www.vzdelavanilekaru.cz
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úvazek nebo DPP. Profesionální pracovní prostředí. Kontakt: 
732 713 851, officeklinneuro@gmail.com
Hledám do moderně vybavené ORL ordinace v Českém Bro-
dě lékaře/ku na úvazek 0,2–0,4 dle domluvy. Nabízím milý 
kolektiv a výborné platové podmínky. Kontakt: ordinace@
orlbrod.cz, 608 104 517
Do velmi dobře vedené ordinace VPL v Němčicích nad Hanou 
hledáme lékaře (L1 – po absolvování interny) na plný úvazek. 
Nabízíme: finanční odměna 40 000 Kč čistého, flexibilní 
volba ordinačních hodin. Moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI), možnost konzultace s našimi 
konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství). Placené 
vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro lékaře 
z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů na Chomutovsku na  
15 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro 
lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Oldřišově u Opavy hledáme léka-
ře (L2-L3) na plný úvazek 30 hod./týdně (možné i na zkrácený 
úvazek). Nabízíme: finanční odměna až 70 000 Kč čistého, 
flexibilní volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordi-
nace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI), možnost konzultace 
s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství), 
placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v Trutnově na 8 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Nových Butovicích, Praha 13, 
hledám spolehlivého kolegu k výpomoci. Kontakt: info@
praktickylekar-novebutovice.cz, 777 717 765
Ambulance alergologie a imunologie v Praze 10 přijme alergo-
loga či lékaře v přípravě na minimálně 0,5 dne v týdnu (časově 
flexibilní, možno až celý úvazek). Nabízíme vynikající platové 
podmínky, moderní pracovní prostředí. Kontakt: 245 008 716
Hledám kolegu/gyni na výpomoc v dobře zavedené ordinaci 
alergologie a imunologie v Praze 10, ideálně dlouhodobou 
spolupráci s možností odkupu praxe. Kontakt: 245 006 451
Do akreditované ordinace VPL v Telči hledáme lékaře L1 na 
plný úvazek (30 hod./týdně). Nabízíme: finanční odměna až 
40 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hod./týd-
ně), flexibilní volba ordinačních hodin (možnost částečného 
úvazku), moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů či před 
atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme 
s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělá-
vací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personali@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do ordinace v Praze 9 hledáme lékaře – internistu (L2/L3 
po kmeni) na plný či zkrácený úvazek. Nabízíme: finanční 
odměna 70 000 Kč čistého měsíčně při plném úvazku (30 
hod./týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, možnost 
částečného úvazku, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI), příspěvek na vzdělávací akce až do výše 
20 000 Kč ročně. Kontakt: personali@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Hledáme lékaře se základním kmenem nebo odbornou spe-
cializací, u atestovaných možnost vedoucí funkce zapojení 
do ÚPS – dle kvalifikace na ambulantní či lůžkové části nebo 
JIP. Možnost zapojení do práce na odborných ambulancích 
– diabetologie, endokrinologie, angiologie, kardiologie, gas-
troenterologie, pro zájemce o intenzivní medicínu možnost 
zapojení do práce na plně vybaveném JIP. Možnost dalšího 
vzdělávání – 3 dny účast na odborných akcích, možnost od-
borného růstu, 4 dny sick days, 5 týdnů dovolené, přátelský 
kolektiv, vysoce nadstandardní finanční ohodnocení. Kontakt: 
dagmar.vesela@bulovka.cz
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Tur-
nově hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční od-
měna až 70 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 
hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexibilní volba 
ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů či 
před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme 
s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací 
akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů ve Vizovicích na 6 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace ve Slaném přijmeme praktického lé-
kaře/lékařku. Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, akreditované pracoviště, tým zkuše-
ných sester. Typ a rozsah úvazku dle dohody, nástup možný 
ihned. Kontakt: 605 253 751, sarkamedslany@gmail.com
Do zavedené ordinace VPL v Ledči nad Sázavou (dostupnost 
z Havlíčkova Brodu či Jihlavy) hledáme lékaře (L2–L3) na 
plný úvazek (30 hod./týdně). Nabízíme: finanční odměna až 
70 000 Kč čistého, flexibilní volba ordinačních hodin, mo-
derně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). 
Možnost konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. 
pracovního lékařství). Náborový příspěvek ve výši jednoho 
měsíčního platu, placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. 
ročně. Vhodné i pro lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí 
rekvalifikovat na VPL. Kontakt: personalni@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v samém srdci města Sázava hle-
dáme lékaře L2/L3. Nabízíme: finanční odměna až 70 000 Kč 

čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), možnost 
i částečného úvazku, možnost volby ordinačních hodin ve 
4 dnech, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI), vhodné i pro lékaře interních oborů či před 
atestací. Dohled zkušeného školitele zajištěn (pomůžeme 
s přípravou k atestaci VPL). Příspěvek na vzdělávací akce 
až do výše 20 000 Kč/ročně, možnost rekreace ve vlastních 
objektech a další benefity, možnost obecního bytu. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Cestujete rádi? Nevadí vám častá změna místa působení? 
Umíte se rychle adaptovat na nové prostředí? Hledáme ates-
tovaného VPL „lékaře na zavolání“ pro zastoupení lékaře 
v ordinaci v případě nenadálé události pro oblast Čechy. 
Nabízíme: finanční odměna až do výše 90 000 Kč čistého při 
úvazku 30 hod./týden, placené vzdělávací akce až do výše 
20 000 Kč/rok, služební automobil, 25 dní dovolené/rok,  
3 dny sick day/rok možnost rekreace ve firemních objektech 
a spousta dalších benefitů. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225
Do akreditované ordinace VPL v Praze 8 hledáme lékaře (L1 
po interně nebo L2/L3) na 12 hod./týdně. Nabízíme: finanční 
odměna až 28 000 Kč čistého, ordinační hodiny 3x týdně 
16.00–20.00 hod. (út, čt, pá), moderně vybavená ordinace 
(EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Možnost konzultace s na-
šimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství), 
placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Revmatologie Boskovice hledá lékaře do zavedené revmato-
logické ambulance. Možno i internista! S výhledem atestace 
z revmatologie. Garance odbornosti zajištěna. Možný i odkup 
podílu ve společnosti s.r.o. Kontakt: 777 846 517
Hledáme lékaře do IGF Alzheimer centrum v Třebíči na 4 
hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Přijmeme lékaře specialistu v oboru gynekologie do ambu-
lance na zkrácený úvazek (2–3 dny v týdnu). Místo pracoviště 
Na Ořechovce, Praha 6, malé příjemné pracoviště. Kontakt: 
774 725 704
Nemocnice SurGal Clinic s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici zástupce primáře ARO. Nabízíme: • práci na moderně 
vybaveném pracovišti • 4 plně vybavené operační sály a to 
včetně USG, měření TOF, Glidescope atd. • multioborovou 
JIP (celkem 8 lůžek, 6 intenzivních lůžek a 2 s možností 
UPV) • anesteziologickou ambulance • zavedený MET Call 
• diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností • 
spolupráci s klinickým farmaceutem • práci s ERAS přístupem 
ke klientů v rámci EBM • práci v dobrém kolektivu rodinného 
typu a příjemném pracovním prostředí • motivační smluvní 
mzdu, vč. mimořádných odměn • závodní stravování vysoké 
kvality s příspěvkem zaměstnavatele • zaměstnanecké výhody 
a benefity • společné volnočasové aktivity. Požadujeme: • 
vysokoškolské vzdělání, specializovanou způsobilost v oboru 
dle zákona č. 95/2004 Sb., bezúhonnost, nadstandardní pří-
stup k pacientům • licenci ČLK pro výkon vedoucí funkce • 
minimálně 5 let praxe v oboru • odborné, organizační a řídicí 
předpoklady • chuť k osobnímu rozvoji a smysl pro týmovou 
hru • snahu o další rozvoj našeho pracoviště • znalost ultra-
zvukem naváděné regionální anestezie, cizích jazyků a práce 
s Office výhodou. V případě zájmu prosím kontaktujte: prim. 
MUDr. Zdeněk Chvátal, oddělení ARO SurGal Clinic s.r.o., 
Drobného 38–40, 60200 Brno, e-mail: chvatal.zdenek@
surgalclinic.cz, web: www.surgalclinic.cz/index.ph-
p?pg=intenzivni-pece--anesteziologie
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4-Krč, přijme lékaře/lékařku pro Urologickou kliniku 
3. LF UK a FTN. Požadujeme: • ukončené vysokoškolské 
vzdělání • odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bez-
úhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. • zájem o obor • krátká 
praxe v oboru vítána, není podmínkou • jazykové znalosti • 
ochotu podílet se na zajištění nočního provozu. Nabízíme: • 
práci na akreditovaném pracovišti 2. typu, které se superspe-
cializuje na funkční urologii, uroonkologii, transplantační 
urologii a urogenitální tuberkulózu • poskytujeme podporu 
odborného růstu, možnost externího postgraduálního studia 
• dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity: • pro 
mimopražské zájemce možnost ubytování • vlastní mateřská 
škola a jesle • vlastní rekreační zařízení • příspěvek na zá-
vodní stravování v areálu nemocnice • příspěvek na penzijní 
připojištění nebo soukromé životní pojištění • příspěvky 
z FKSP (na dětské tábory, rekreaci, kulturní akce, masáže, 
atd.) • 5 týdnů dovolené + 2 dny indispozičního volna • slevy 
v nemocniční lékárně a prodejně zdravotnických potřeb. 
Nástup ihned nebo dle dohody. Písemné přihlášky včetně 
životopisu zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail 
urologie@ftn.cz
Hledáme zkušenou zdravotní sestru do zavedené ordinace 
praktického lékaře. V ordinaci se provádí i pracovnělékařské 
služby. Ordinace v Ostravě–Hrabůvce. Práce ve SmartMedixu. 
Více informací na tel. 778 116 870 
Přijmeme lékaře/lékařku do ordinace praktického lékaře 
v Jihlavě, vhodné i pro L1. Akreditované pracoviště. Zkušená 
sestra, atraktivní finanční podmínky. Kontakt: 608 565 683, 
info@genecare.cz
Hledám PLDD na částečný úvazek do zavedené ordinace 
v Praze-Hostivaři. Příjemné prostředí i kolektiv, dobré finanč-
ní ohodnocení, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 
možnost parkování v areálu s ordinací. Kontakt: andrea@
pediatriehostivar.cz
Rehabilitační ústav Kladruby nabízí zajímavou a perspektivní 
práci lékařům se zájmem o ucelenou rehabilitaci • Jsme stát-
ní příspěvková organizace (na cca 50. km D1) – akreditované 
zařízení pro specializační vzdělávání RFM. Skutečný počet 
lékařů u nás překračuje povinné personální zabezpečení 
stanovené vyhláškou 99/2012 Sb. • Nabízíme možnost podílet 

se na rozvoji a směřování rehabilitace v ČR, na mezinárodní 
spolupráci při zavádění nejnovějších léčebných přístrojů 
a technologií. • Možnost aktivní nebo pasivní účasti na tu-
zemských i zahraničních odborných konferencích a stážích. 
• Možný profesní i karierní růst. • Plat dle praxe, pouze denní 
směny na lůžkovém oddělení + cca 4 služby za měsíc. Plat je 
hrazen i po dobu předatestačních stáží. • Práce je možná 
i na částečný úvazek (při rodičovské dovolené, studiu,..). 
Není vyžadována práce v ambulanci. Kvalifikační dohoda 
není požadována. Možno dohodnout přednástupní stáž. • 
Dostupnost do 35 min z Prahy-Opatova. Nástup dle dohody. 
Možnost služebního bytu nebo ubytování, stravování v areálu, 
MŠ v areálu. Program zaměstnaneckých benefitů (příspěv-
ky na penzijní připojištění nebo na dovolenou, stravování,  
využití bazénu, fitness a další). Kontakt: sekretariát ředitele 
317 881 554, oddělení PaM 317 881 201, zástupce náměstkyně 
pro léčebně preventivní péči 317 881 278, e-mail: sekre-
tariat@rehabilitace.cz, pam@rehabilitace.cz, lucie.
quiquerez@rehabilitace.cz
Přijmeme fyzioterapeuty do ordinací po celé Praze. VŠ 
vzdělání podmínkou. Individuální dohoda platových pod-
mínek, pružná pracovní doba, úzká spolupráce s  lékaři,  
5 týdnů dovolené, možnost ubytování. Kontakt: 733 738 394, 
keltiamedadmin@centrum.cz
Přijmeme chirurga na plný nebo zkrácený úvazek do 
ordinace v  Praze 5 a  10. Nabízíme individuální dohodu  
platových podmínek dle vzdělání a zkušeností. Pro mimo-
pražské výhodné ubytování. Nástup možný ihned. Kontakt: 
733 738 394, keltiamedadmin@centrum.cz
Do zavedené ordinace VPL v Příbrami hledáme lékaře (L2–
L3) na plný úvazek (30 hod./týdně). Nabízíme: finanční 
odměna až 70 000 Kč čistého, flexibilní volba ordinačních 
hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI). Možnost konzultace s našimi konziliáři různých 
oborů (vč. pracovního lékařství). Placené vzdělávací akce 
do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro lékaře z jiných oborů, 
kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do moderní ordinace VPL ve Zruči nad Sázavou hledáme 
lékaře L2/L3 na částečný úvazek (10 hod./týdně) s možností 
navýšení úvazku. Nabízíme: finanční odměna až 583 Kč čisté-
ho/hod., ordinační hodiny si zvolíte sami. Možnost konzultace 
s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství). 
Placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL; za-
jistíme kompletní přípravu k atestaci se zkušeným školitelem. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do kvalitně vedené ordinace VPL v Brně hledáme lékaře na 
částečný či celý úvazek (15–30 hod./týdně). Finanční odměna 
až do výše 40 000 Kč/ měsíčně čistého. Flexibilní nastavení 
ordinačních hodin, možnost konzultace s našimi konziliáři 
různých oborů (vč. pracovního lékařství). Vhodné i pro lékaře 
interních oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k atestaci VPL, příspě-
vek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Hod-
kovicích nad Mohelkou hledáme lékaře. Finanční odměna  
70 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týd-
ně), flexibilní volba ordinačních hodin, možnost částečného 
úvazku. Moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI) vhodné i pro lékaře interních oborů či před ates-
tací, dohled zkušeného školitele zajištěn, zajistíme kompletní 
přípravu k atestaci, příspěvek na vzdělávací akce až do výše 
20 000 Kč/ročně. Náborový příspěvek ve výši jedné měsíční 
mzdy (splatný po zkušební době). Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Řevničově hledáme praktického 
lékaře (L1). Nabízíme: finanční odměna 40 000 Kč čistého 
měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně) flexibilní volba 
ordinačních hodin, možnost částečného úvazku, moderně 
vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI) podpora 
specialistů a konziliářů z různých oborů, příspěvek na vzdělá-
vací akce až do výše 20 000 Kč ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Přijmeme lékaře(ku) v oboru ORL na kratší úvazek. Jsme 
menší přátelský kolektiv, komfortní prostředí, vstřícné jed-
nání, lokalita Praha 6 – poliklinika Hradčanská. Kontakt: 
602 681 656
Zdravotní sestra, úvazek 0,5 (20 hod. týdně), ortopedická 
ambulance Brno. Kontakt: 737 944 173 
Přijmeme odolného internistu, chlapa, do dámského ko-
lektivu. Dohoda jistá! Kontakt: info@zilniklinika.cz, 
775 550 500
FortMedica nabízí placené ambulantní praxe v Praze pro 
neatestované ORL lékaře nad rámec úvazku v nemocnici. 
Ordinační hodiny si volíte sami (např. 2–3 dny do měsíce). 
Odměna 400–600 Kč/hod. Těšíme se na vaše CV na karie-
ra@fortmedica.cz
FortMedica shání ORL lékaře/ku s atestací do soukromé 
ambulance v Praze. Délka úvazku i ordinační hodiny dle vašich 
potřeb. Nadstandardní ohodnocení, podpora vzdělávání, 
přátelský kolektiv a další benefity. Těšíme se na vaše CV na 
orl@fortmedica.cz
Zavedená ordinace praktického lékaře nedaleko Prahy, 
v královském městě Slaný, nabízí místo lékařům i bez atestace. 
Zajišťujeme lékařskou péči od roku 1990, poskytujeme též 
služby pracovnělékařské. Ordinace sídlí v poliklinice s lé-
kárnou v centru Slaného a zastřešuje ji Slánská zdravotní 
s.r.o. Více informací na www.slanskazdravotni.cz/hle-
dame/. Kontakt: klara.nemcova@slanskazdravotni.
cz, 603 863 893
Moderně vybavené a  akreditované pracoviště VPL (okr. 
Tábor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravová-
ní, služební byt v blízkosti ordinace. Kontakt: 723 088 135.

Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Úvazek dle 
domluvy. Flexibilita. Nadstandardní vybavení, spektrum 
všech výkonů vč. estetiky. Výborné fin. ohodnocení. Jsme 
akred. vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. Uby-
tování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme lékaře specialistu 
v oboru: urologie, gynekologie, neurologie, anestezio-
logie. Info: Yvona Vlčková, 222 801 370, vlckova@nnfp.
cz, www.nnfp.cz
Příjemná ORL ambulance Praha 5 přijme lékaře/ku. Menší 
úvazek možný. Oceníme zájem o pacienta, kvalitní medicínu, 
slušnost a kolegialitu. Nabízíme výborné vztahy, výjimečné ča-
sové možnosti, nadstandardní plat, 8 týdnů dovolené. Převzetí 
v budoucnu možné. Kontakt: primaprace@centrum.cz 
Dermatologická ambulance v Přerově přijme lékaře na 0,5–1 
den týdně. Kontakt: 604 185 853
Hledáme praktického lékaře pro dospělé (L2 nebo L3) do 
zavedené pěkné ordinace v Praze 6-Břevnov. Nabízíme HPP 
nebo zkrácený úvazek, zajímavé finanční ohodnocení, šikov-
ná sestra, minimum administrativy. Kontakt: 777 651 437,  
ordinace-vpl@centrum.cz
Do zavedené prosperující ordinace PLDD Brno-venkov hle-
dám lékaře/ku na občasné (po vzájemné domluvě lze i pra-
videlné) zástupy. Vhodné pro lékařky na MD či pracující dů-
chodce. Zkušená sestra, nadstandardní platové ohodnocení. 
Kontakt: flowermooorka@seznam.cz
Kardiologická ambulance v Říčanech u Prahy přijme kar-
diologa na 0,5–1 den týdně. Kontakt: jakt40@gmail.com
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře/ku in-
ternistu. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení 
a podmínky, zázemí stabilní společnosti s tradicí, zaměstna-
necké benefity, zajištění pronájmu bytu v Praze. Požadujeme 
atestaci v oboru interního a praktického lékařství (i jednotli-
vě), zkušenost s diabetologií velmi vítána. Zkrácený úvazek 
možný. Nástup dohodou. Kontakt: personalni@upmd.eu, 
296 511 240/800
Do zavedené ordinace všeobecného praktického lékaře 
ve Špindlerově Mlýně přijmeme lékaře L3/L2 na jakoukoli 
formu úvazku, DPP či fakturace. Nástup možný ihned. Bližší 
informace na telefonu 734 640 451 nebo na e-mail jana.sper-
lova@ambulancephcz.cz. Nabízíme celou řadu benefitů, 
přizpůsobenou ordinační dobu a příspěvky na vzdělávání.
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku obor pediatr. 
Možnost práce na plný i zkrácený úvazek. Možnost získání 
předatestační praxe na akreditovaném pracovišti. Kontakt: 
lmekotova@endo.cz, 224 905 220
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku do endo-
krinologické a diabetologické ambulance. Možnost práce 
na plný či zkrácený úvazek. Možnost získání předatestační 
praxe na akreditovaném pracovišti. Kontakt: lmekotova@
endo.cz, 224 905 220
Do plně vybavené ordinace v Řevnicích, okres Praha-západ 
hledáme očního lékaře na částečný úvazek. Pracovní doba 
i mzda dle vzájemné domluvy. Nástup možný ihned. Kontakt: 
Markéta Dušánková, 777 257 495
Do netradiční ordinace PLDD v Brandýse n. L. hledám atestova-
ného kolegu/kolegyni na 2–3 dny v týdnu, značka: dlouhodobá 
spolupráce, otevřená mysl. Info po 18.00 na tel. 606 476 127
Pro nově vznikající zdravotnické zařízení v Mníšku pod Brdy 
hledáme atestovaného PL. Základní mzda 85 000 Kč s plánem 
dalšího růstu + příspěvek na vzdělávací akce a další benefity. 
Nabízíme i možnost pracovnělékařských prohlídek. Práce na 
plný či částečný úvazek. Kontakt: info@sanitarymedicalc-
linic.cz, 732 728 308
Hledáme lékaře/lékařku (s  interním kmenem nebo 
PLPD, event. i před atestací), odpoledne od 12.30 v Liberci 
a okolí, cca 5 až 10 hodin týdně, odměna 900 Kč/hod. (nebo  
1250 Kč/hod. na základě faktury). Kontakt: info@medling.cz
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Kácově 
hledáme lékaře (L2 nebo L3). Finanční odměna 70 000 Kč 
čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), flexibilní 
volba ordinačních hodin, možnost částečného úvazku. Moder-
ně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI), vhodné 
i pro lékaře interních oborů či před atestací, dohled zkušeného 
školitele zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k atestaci VPL, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně, 
náborový příspěvek ve výši jedné měsíční mzdy (splatný po 
zkušební době). Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Hledám dermatologa do praxe plastické chirurgie www.
stepan-plastika.cz, práce s dermatoskopem, ostatní dle 
dohody, jakýkoli druh úvazku, ohodnocení kolem 100 000 Kč 
čistého při plném úvazku. Kontakt: stepan.david@tiscali.
cz, 603 246 596
Do zavedené interní ambulance v Třebíči na poliklinice přijmu 
lékaře internistu. Kontakt: 732 120 160, jdvorac@seznam.cz
Ambulance u Arbesa hledá kolegyni nebo kolegu v oboru gy-
nekologie a porodnictví. Nabízíme flexibilní spolupráci po 
vzájemné dohodě. Kontakt: ambulancearbes@seznam.
cz, 606 601 018
Hledáme lékaře/lékařku s atestací alergologie a klinická 
imunologie na plný nebo částečný úvazek do ambulance v Pra-
ze 8. Nadstandardní finanční ohodnocení. Nástup dle dohody. 
V případě zájmu zasílejte své CV na setinova@immunia.org
Do zavedené ordinace VPL hledám lékařku/lékaře na úva-
zek 0,2–1,0 nebo DPP. Ordinace v České Třebové, flexibilní 
prac. doba, moderní vybavení, nadstandardní finanční na-
bídka. Event. se zajištěním bytu 2+kk. Kontakt: pavelhor@
seznam.cz
Oční ambulance s akreditací pro spec. vzdělávání přijme 
lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základním kmenem) 
do oční ambulance v  Šumperku. Nabízíme úvazek 0,5–1,0, 
individuální pracovní doba. Možný 4denní pracovní týden, 
32 hod. za plnou mzdu. Platové ohodnocení až 130 000 Kč mě-
síčně. Další benefity: stravné, příspěvek na bydlení. Možnost 
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dalšího výrazného příjmu z oční estetické chirurgie. Spolupráce 
zkušených sester a optometristy, moderní přístrojové vybavení. 
Kontakt: 608 840 531, optomedic@seznam.cz
Hledáme pro Sušickou nemocnici s.r.o.: lékaře chirurga (s ates-
tací i bez atestace), lékaře anesteziologa (s atestací), lékaře rent-
genologa (s praxí na CT i bez praxe), fyzioterapeuta (možné 
i pro absolventy). Kvalifikační požadavky: odbornou způsobilost 
k výkonu povolání, zdravotní způsobilost, bezúhonnost. Nabí-
zíme: náborový příspěvek, příspěvek na penzijní připojištění, 
možnost ubytování v areálu nemocnice, možnost přidělení 
městského bytu, závodní stravování, možnost vyhrazeného 
parkování v areálu nemocnice. Zveme vás na osobní informační 
návštěvu. Kontakt: Jitka Šmatová, 734 798 229, jitka.sma-
tova@susnem.cz
Ordinace praktického lékaře v Löbau (Sasko), s diabetolo-
gickým zaměřením hledá lékaře/lékařku – možnost za-
městnání nebo i odkoupení praxe. Možnost garance prodeje 
a financování ve výši 100 000 eur přes KVS. Více informací 
přes e-mail nebo po telefonu. Kontakt: s.h.wunderlich@
telemed.de, +491 714 941 398
Nově zrekonstruovaná a vybavená Městská nemocnice ná-
sledné péče hledá do svého kolektivu lékařky a  lékaře na 
pozice: primáře a  vedoucího lékaře (s  uznanou licencí) 
a lékaře na lůžkové oddělení (atestované i neatestované). 
Nemocnice se nachází v klidné lokalitě v těsné blízkosti me-
tra B. Jsme malé zařízení, což nám umožňuje osobní přístup 
ke kolegům a našim pacientům. Nabízíme stabilní platové 
a pracovní podmínky včetně osobního ohodnocení a možnosti 
na DPČ vykonávat ÚPS. Dále nabízíme příspěvek na penzij-
ní připojištění, parkování na vlastním hlídaném parkovišti,  
5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování. V případě potřeby 
zajistíme urychlené přidělení magistrátního bytu v Praze. Pro 
bližší informace kontaktujte personalistku MNNP, personali-
sta@mnnp.cz, 607 244 598 
Ordinace blízko Brna přijme lékařku/lékaře PLDD nebo pe- 
diatra na zkrácený úvazek. Bližší informace na telefonu  
720 267 148 nebo mailem pldd.sro@gmail.com

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Atestovaný PL hledá místo PL v Praze. Kontakt: 606 583 418
Lékař, aktivní a stále pracující důchodce, atestace: interna, 
kardiologie, dlouhodobé zkušenosti v kardio-RHB, hledá 
zaměstnání na částečný úvazek v okolí Valašského Meziříčí. 
Kontakt: adsami@seznam.cz, 605 154 992
Anesteziolog II atestace s více než 30letou praxí přijme 
zaměstnání v Brně. Kontakt: 728 357 692

ORDINACE, PRAXE 
Akreditovaná ambulance praktického lékaře pro dospělé 
v Orlové nabízí místo pro školence (ne rekvalifikace) v oboru 
VPL pro část./celý studijní program. Kontakt: 776 052 284, 
info@annakortova.cz
Prodám zavedenou a dobře vybavenou ORL ordinaci v Olo-

mouci, jde o s.r.o., smlouvy se všemi ZP (mimo ZPŠ), nabízím 
možnost výpomoci nebo zástupů. Kontakt: 776 228 622
 Prodám zavedenou kožní ambulanci s.r.o. v centru Opavy. 
Smlouvy se všemi ordinacemi, odchod do důchodu. Po do-
mluvě ev. možnost zástupu. Cena dohodou. Kontakt: práce 
552 301 564 v dopol. Hodinách.
Hledám zavedenou ordinaci dětské a dorostové psychiat-
rie s možností zaměstnání a výhledově převzetí praxe. Kraj 
Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický. 
Kontakt: psychiatrie.detska@gmail.com
Hledáme ke koupi oční ordinaci v některém z regionů P5, 
P6, Praha-západ, Kladno, Beroun, plný i částečný úvazek. 
Kontakt: 602 293 747, clinline@clinline.cz
Přenechám vybavenou stomatologickou ordinaci v Č. Skalici 
(okres Náchod) bližší info na tel. 604 437 128
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336, 775 679 982
Nabízíme k prodeji zavedenou psychiatrickou ambulanci 
pro dospělé v Boskovicích, možné je i dlouhodobé ubytování 
v místě ambulance. Praxe byla založena před 27 lety, dů-
vodem prodeje je důchodový věk. Jedná se o s.r.o. Kontakt: 
724 125 615
Hledám gynekologa/gynekoložku do zavedené ordinace 
v Broumově s výhledem postupného předání praxe. Možnost 
bydlení. Kontakt: 605 933 385
Prodám velmi dobře zavedenou chirurgickou praxi v Praze 
10, velká klientela, roční obrat cca 2 500 000, zázemí nové 
polikliniky, možnost zástupu, převedu na s.r.o k prodeji na 
míru, možný prodej do konce roku 2022. Kontakt: 732 922 161
Prodám praxi VPL ve Žluticích okr. K. Vary, 1800 reg., 
smlouvy na záv. péči, byt k dispozici. Kontakt: 602 409 983,  
prlbrichta@seznam.cz
Prodám zavedenou, dobře vybavenou ORL ambulanci v Do-
mažlicích. Kontakt: 604 209 923, angelovova@tiscali.cz
Prodám zavedenou praxi VPL v centru Zlína s 1500 pacienty. 
Případně zaměstnám lékaře s perspektivou převzetí praxe. 
V případě převzetí možnost zástupu. Kontakt: 604 182 362
Hledám lékaře/lékařku pro výpomoc do zavedené ordinace 
PL pro dospělé (okr. Vsetín) s výhledem postupného předání 
a prodeje dle domluvy. Jedná se o s.r.o., ekonomicky stabilní, 
registrovaní pacienti i závodní péče. Seriózní jednání. Kon-
takt: ordinace43@seznam.cz
Prodám příjemnou ordinaci PL v Litvínově. Prostory v sou-
kromém vlastnictví. Osobní jednání. Kontakt: 723 951 521
Prodám zavedenou alergologickou praxi v Praze. Případně 
nabízím kolegovi předchozí možnost spolupráce za účelem 
trvalého zástupu a postupného převzetí a koupě ordinace. 
Kontakt: 245 008 016, imuno.praha@gmail.com
Prodám zavedenou, personálně obsazenou polikliniku něko-
lika odborností ve formě s.r.o. v centru Brna ve vlastní budově. 
Více info: poliklinikaforsale@email.cz

Z důvodu důchodového věku prodám velmi dobře prospe-
rující lékařskou praxi (s.r.o.) v oboru interna, diabetologie 
v Praze. Stálá klientela, spolehlivá sestra, zajímavé prostory 
na poliklinice v  blízkosti metra. V  případě zájmu mohu  
dále ordinovat 2–3 dny týdně (není podmínkou). Kontakt: 
725 066 620, interna2022@seznam.cz
Lékařka s  atestací koupí ordinaci VPL v  Praze. Budou-
cí spolupráce možná. Rychlé a  seriózní jednání. Kontakt:  
vpl-praha@seznam.cz
Hledám kolegu k převzetí zavedené praxe PL v Napajedlích, cca 
1400 pacientů. Rychlé jednání výhodou. Kontakt: 604 244 661,  
ykroh@centrum.cz
Prodám zavedenou samostatnou gynekologickou ordinaci, 
Praha 4, s.r.o., smlouvy se všemi ZP. Prodej možný ihned. Ordi-
nace je nedaleko IKEM, docházková vzdálenost budoucí stanice 
metra D. Kontakt: gynporP4@volny.cz
Nabízím převzetí zavedené ordinace PLDD v Kadani, výhle-
dově konec roku 2022. Kontakt: hajkovamarie@email.cz, 
724 067 238
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé (s.r.o.) v Brně. 
Smlouvy se všemi pojišťovnami, kompletní vybavení (CRP, 
EKG, ABI, Holter TK), smlouvy na PLS. Nízký nájem. Před-
pokládané převzetí k  1.8.2022 Cena k  jednání. Kontakt:  
ordinacepraktik@email.cz
Převezmu ordinaci PL pro dospělé v Pardubickém, Králové-
hradeckém kr. nebo na Vysočině. Kontakt: ladipet@post.cz
Prodám ortopedickou ambulanci ve Zlíně. Kontakt: 771 150 954
Hledám lékaře/lékařku pro výpomoc do zavedené ordinace 
PL pro dospělé, s výhledem postupného předání a prodeje dle 
domluvy. Jedná se o s.r.o., ekonomicky stabilní, registrovaní 
pacienti i závodní péče. Seriózní jednání. Kontakt: ordina-
ce43@seznam.cz
Předám zavedenou ortopedickou ambulanci v  Morav-
ské Třebové. Kontakt: MUDr. Ivo Nádeníček, 776 338 058,  
nadeniceki@seznam.cz
Prodáme chirurgickou a radiologickou ordinaci v Rokycanech 
vedenou jako s.r.o. Roční obrat 4,5 mil. Kč. Součástí prodeje je 
i druhá ambulance, vč. vybaveného operačního a endoskopic-
kého sálu. Smlouvy s 5 hlavními ZP. Odborný dohled možný. 
Kontakt: 253 253 900
Odkoupíme praxi všeobecného praktického lékaře pro 
dospělé v  Karlových Varech. Kontakt: Anna Mrázová,  
kancelar@medikeo.cz, 775 263 852
Prodám dobře zavedenou praxi VPL a interní ambulanci 
v Rychnově nad Kněžnou. Kontakt: 603 814 689
PLDD – atestovaný pediatr uvažující o kariéře praktického 
lékaře pro děti a  dorost hledá praxi k  převzetí/odkoupe-
ní, možná i dlouhodobá spolupráce. Zlínský kraj. Kontakt:  
pldd-zlin@seznam.cz
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci na Vysočině za 
velmi solidních podmínek, smlouvy s poj., příjemné prostředí, 
spolupracující stacionář. Nebo zaměstnám lékaře psychiatra 
(i v přípravě na atestaci) s možností budoucího odkupu. Kontakt: 
psychiatr.ordinace@seznam.cz
Prodám ordinaci praktického lékaře v  Brně. Případně 
zaměstnám lékaře a  následně odprodám praxi. Atestace 
není podmínkou (akreditované pracoviště). info: praktik.
brno@post.cz
Prodám zavedenou lékařskou praxi praktického lékaře v Brně, 
akreditované pracoviště, rozsáhlé PLS, 1800 registrovaných 
pacientů. Smlouvy se všemi hlavními pojišťovnami. Kontakt: 
praktickylekarbrno@seznam.cz
Prodám SRO – gynekologická praxe v Praze 4, kartotéka s cca 
1500 registrovaných pacientek. Cena 900 000 Kč, v ceně částeč-
ně vybavení: kolposkop, křeslo, lehátko atd. Smlouvy se všemi 
pojišťovnami: VZP, VoZP, ZPMV a další. Kontakt: 775 476 189
Zkušený VPL odkoupí praxi VPL v Olomouckém, Zlínském 
nebo Jihomoravském kraji. Kontakt: josruzi@seznam.cz, 
607 652 235
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Trutnově 
hledám pediatra k zástupům s výhledem brzkého převzetí praxe. 
Kontakt: 603 539 291
Hledám svého nástupce v zavedené plicní ambulanci (včetně 
RTG), případně zaměstnám na částečný úvazek. Kontakt: kul-
havam@seznam.cz, 725 811 670 
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Praze 
hledám lékaře na pravidelný zástup s výhledem brzkého převzetí 
praxe. Info na telefonu: 602 966 488
Prodám zavedenou lékařskou praxi praktického lékaře pro 
dospělé na ZZS středisku TOMA a.s. Otrokovice. Nabízím ubyto-
vání v třípokojovém bytě s možným odkupem i tohoto. Kontakt: 
604 347 343, vasutova@tcmail.cz
Odkoupím ambulanci VPL (příp. INT/DIA) v oblasti s čistým 
vzduchem, nejraději na horách (zdrav. důvody). Specializace 
mám, nejsem řetězec. Kontakt: praktik-hory@email.cz,  
607 652 204 (večer)
Nabízím k převzetí zavedenou interní ambulanci v Třebíči, 
smlouvy se všemi pojišťovnami. Možnost výpomoci nebo 
zástupů. Kontakt: 732 120 160, jdvorac@seznam.cz
Prodám dobře prosperující samostatnou sono praxi bez rent-
genu umístěnou ve velkém zdravotnickém zařízení v Praze za 
diskontní cenu. Kontakt: 775 661 946
Do ordinace PL ve Svitavách hledám lékaře, zpočátku  
2 dny v týdnu, v budoucnu možné předání praxe. Kontakt:  
hana.deakova@seznam.cz, 776 236 263
Prodám dobře zavedenou ordinaci praktického lékaře 
pro dospělé v  lokalitě Praha 4-JM. Kontakt: kolo.67@
seznam.cz
Nabízím k prodeji dlouhodobě zavedenou neurologickou 
ordinaci v Praze. Smlouva se všemi pojišťovnami, případně 
zaměstnám lékaře s perspektivou převzetí praxe. Kontakt: 
infoneuro@post.cz, 608 299 329

ZÁSTUP 
Do zavedené moderní ordinace praktického lékaře pro 
dospělé v Praze 10 hledám zástup lékaře/lékařky na částečný 
úvazek – 3 dny v týdnu, nástup možný ihned. Pracovní doba 
5 hod./den, přátelská atmosféra, zkušená sestra, podpora 
v administrativě. Kontakt: 774 575 526
Hledám dlouhodobý zástup na PÁ do ordinace VPL v Praze 
6 (Řepy). Dobře vedená ordinace a zkušená sestra. Kontakt 
775 044 440, info@avimedic.cz

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám dřevěnou kartotéku na formát A4 bílou s červeným 
lemem, celkem 10 zásuvek za 9000 Kč. Kontakt: 602 715 040
 Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stůl, malé 
stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň – lékárnu. Kompletní 
nabídka s obrázky, cenami a kontaktem je k dispozici ve formátu 
PDF na webu ordinace-praha-10.wz.cz. Kontakt: 602 216 268
Prodám prostor vhodný pro ordinaci ambulantního specialisty 
v Praze 5. Ordinace má samostatný vstup z venku a nachází se 2 
min. pěšky od stanice metra B. Kontakt: 739 940 736, ordina-
cenaprodej@post.cz
Prodám 2 používaná vyšetřovací lehátka z ordinace, polohovatel-
ná hlavová část. 1x bílé, 1x šedé. Dohodou. Kontakt: 733 676 164
Prodám krátce užívanou zánovní devárku na kapalný dusík 
o objemu 11 litrů s přečerpávacím zařízením a ochrannými ru-
kavicemi za 12 500 Kč. Kontakt: 725 806 417
Prodám gynekologický UZ s vaginální a 3D sondou, značka 
Samsung Sonoace R7, rok výroby 2015. Cena: 150 tis. Kč, dohoda 
možná. Kontakt: info@gynekologienakosiku.cz
Nabízím k prodeji praxi VPL v Ústí n. Labem poblíž nemocnice. 
1500 pacientů, smlouvy s VZP, OZP, VoZP, ČPZP a ZPMV. V or-
dinaci EKG, přístroje na měření CRP, INR, glyk. Hb, Tk Holter, 
ABI. Pracovnělékařské služby. Kontakt: lydiefajtova@gmail.
com, 606 782 838
Prodám vybavení ordinace v Plzni: 2x psací stůl + kontejnery, 
prosklená skříň – lékárna, 3x kartotéka, 2x přebalovací stůl. 
Kontakt: 377 266 976
Prodám non-mydriatickou fundus kameru iCAM r. výroby 
2016, poloautomat, používaná 2017-2020. Již v repasovaném 
stavu. Cena dohodou. Více info: Kubalkovaeva@seznam.
cz, 776 688 735
Nabízím k prodeji dlouhodobě zavedenou praxi všeobecného 
praktického lékaře pro dospělé na JM v Břeclavi přímo u vla-
kového nádraží. Vedeno pod s.r.o, 2 tis. registrovaných pacientů. 
Kontakt: 608 645 023
Prodáme Hydrokolon – jednorázový set hadic (spekule),  
36 kusů orig. balených. Cena za vše 500 Kč + poštovné. Osobní 
odběr možný po telefonické domluvě 721 405 317 nebo e-mail 
gastro@gastroenterologie-hk.cz
Zkušený VPL odkoupí praxi VPL ve Zlínském nebo Jihomorav-
ském kraji. Kontakt: vld.ordinacia@gmail.com, 702 174 400
Nabízíme prodej/pronájem nadstandardně vybavené oční am-
bulance v Litoměřicích ve stavu s.r.o. Pro zájem nás kontaktujte 
na e-mailu vidius1@seznam.cz
Nabízím odprodej praxe VPL s 2050 pacienty v centru Valaš-
ského Meziříčí, cena dle dohody, možnost doškolení zájemce. 
Plně vybavená ordinace, šikovná sestřička, EKG, ABI, INR, 
CRP, FOB, TK Holter, analyzátor moči. Kontakt: 571 615 020, 
ordinacecech@tiscali.cz
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře na vesnici 
v okrese Frýdek-Místek, 2100 pacientů, plně vybavená vč. EKG. 
Výborná dostupnost. Termín převzetí ordinace – kdykoli od 
9/2022. Kontakt: 737 762 106
Prodám dobře zavedenou ordinaci psychiatrie pro děti a do-
spělé v Roudnici nad Labem. Kontakt: 732 784 194
Koupím/převezmu ordinaci s.r.o. Děčínsko a Ústecko. Kontakt: 
74m74@seznam.cz

PRONÁJEM 
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4 nabízí pro-
story k  pronájmu, volné od 1.7.2022 o  velikosti 18,66 m2  
v 1. patře budovy B. Kontakt: jagrova@medistylpharma.
cz, 607 761 021
Soukromé NZZ pronajme 1 samostatnou ambulanci (možno 
2 propojitelné) v malém zdravotnickém středisku, metro Vy-
sočanská, Praha 9. V pronájmu již ortopedie, oční a psycholog. 
Nadstandardně vybaveno, vše nové, hezké. Kontakt: 776 875 
513, info@recepce.eu
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí k pro-
nájmu: 4 ordinace vedle sebe ve 2. patře (dohromady 71,42 m2) 
a místnost kuchyňky (14,25 m2) a 1 ordinaci ve 3. patře (13,47 
m2), vše v budově A. Kontakt: jagrova@medistylpharma.
cz, 607 761 021, www.nuselskapoliklinika.cz/cs/volna-
-mista/prostory-k-pronajmu
Nabízím dlouhodobý pronájem nebyt. Prostor v projektu 
Smíchov City. Jde o 2 jednotky (49,6 m2 a 77,6 m2). K pronájmu 
samostatně nebo současně (127,2 m2) (možnost propojení). 
Přízemí s výlohou a vchodem z ulice. Termín dokončení: 
1/2023. Kontakt: zdenek.otava@email.cz

SLUŽBY 
Ohlásila se vám kontrola SÚKL nebo jiná? Volejte 777 879 
314, 775 679 982. Pište na info@admedica.cz. Celá ČR.
SRO – nejjednodušší způsob prodeje a jediná možnost reál-
ného dědění praxí. Po pěti letech prodej nedaníte. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.info, 734 763 336
Elis a  Elis s.r.o. Oceňování praxí, transformace na s.r.o., 
právní i ekonomický servis při převodech. Profesionální 
přístup, zpracování na klíč. Kontakt: poradce@mybox.cz, 
 602 437 166In
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Kontakt:

Krajská zdravotní a.s.  
           – Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Bc. Mixová Jana
Tel.: 474 447 628, 704 873 955
E-mail: jana.mixova@kzcr.eu

přijme lékaře/lékařky (i externisty)  
na Nukleární medicínu a PET centrum

Požadujeme:
◊	vysokoškolské	vzdělání	–	lékařská	fakulta
◊	zájem	o	vzdělání	v	oboru
◊	bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	výhodou	specializovaná	způsobilost	v	oboru
◊ vhodné pro absolventy

Nabízíme:
◊ nadstandardní platové podmínky
◊ náborový příspěvek až 400 000 Kč
◊	 flexibilní	úvazek	(0,1	–	1,0)
◊ zcela nové PET centrum	
◊	zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	financované	zaměstnavatelem
◊	podpora	dalšího	profesního	rozvoje	
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊ dopomoc s bydlením 
◊	zaměstnanecké	benefity	(6 týdnů dovolené,	příspěvek	na	penzijní	připojištění,	
nadstandartní	pokoje	v	případě	hospitalizace,	příspěvek	na	dovolenou,	závodní	
stravování,	slevy	na	služby	či	produkty	u	vybraných	partnerů)
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Slovensky „ven“; vodiče v pláštích; vysoké karty. – B. 3. díl tajenky. – C. Orgány zraku; jemu 
patřící; turovití sudokopytníci; tenisový úder. – D. Druh lenochoda; kromě; lihovina z rýže; dveřní závěs; kterýžto. –  
E. České město; SPZ Klatov; americký papoušek; promenáda (zastarale). – F. Český spisovatel; 2. díl tajenky; tohoto 
dne. – G. Jestliže; rodička; cena (z francouzštiny). – H. Biblická osoba; řecké písmeno; německy „ona“; došlápnutí. –  
I. Iniciály herce Vojana; 1. díl tajenky; 4. díl tajenky; jméno herce Pacina. – J. Rozmělňovat; zkratka metronida-
zolu; altovka; chuchvalec. – K. Pečovat; úpění; druh ještěra. – L. Zánik (knižně); 7. díl tajenky; aromatická bylina. –  
M. Dýnka (zastarale); dějství; slovenské zájmeno; nerost těživec. – N. Značka rubidia; značka aut; výhra na dvě čísla; 
vrchní ovčák; typ Fordu. – O. Část včelína (zastarale); nespokojenec; jeden ze smyslů; vření. – P. 5. díl tajenky. –  
Q. Polní míry; stařešina; označení dálkových kamionů.

SVISLE: 1. Australský vačnatec; polský spisovatel; drobek (řídce). – 2. Proti; 6. díl tajenky; papežská listina. 
– 3. Koně; míšenec; slovensky „hlubina“; český herec. – 4. Tak; urostlý mladý muž; soubory lekcí. – 5. Obruby látek; 
prolomit (řídce); zadní část. – 6. Otázka druhého pádu; kmitání; SPZ Náchoda; vítězný bod v judu. – 7. Slovensky „jak“; 
část molekuly; prodavačka v dřívější vojenské prodejně; pche. – 8. Packal; opět; třením zpracovat; jméno švédského 
tenisty Wilandera. – 9. Jméno režiséra Kazana; schůze; produkt koroze; zaoblovat. – 10. Slanisko; smažená placička; 
hazardní hra; zvířetnice. – 11. Léčivá rostlina; druh pepře; vyráběný; citoslovce nelibosti. – 12. Jiné; týkající se půstu; 
kananejský bůh. – 13. Patřící biblické pramáti lidstva; drsné podnebí; otlačit. – 14. Operační místnost; ostnaté; ženské 
jméno; dědiny. – 15. Nejmenší tur; 9. díl tajenky; mřížové dveře. – 16. Částka; tlach; značka počítačů.

Pomůcka: ai, anoa, anoli, Baal, Mats, MTR, zdrob.

Podle frekvence humorných námětů soudě, je centrum ... (dokončení citátu, jehož autorem je Stanislav Komenda, 
najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus 
medicorum 4/2022 se skrýval ci-
tát z knihy Zelená medicína autora 
Jiřího Nohy: Specialistu ve vnitř-
ním lékařství zdobí důkladnost, 
a ta je hezky pracná. Proto bývá 
na interních odděleních vše 
o něco delší a pomalejší. Vyšet-
ření pacienta, stanovení diagnó-
zy i chůze lékařů. Na rozdíl od 
chirurga, za kterým věčně vlají 
šosy, internista kráčí důstojně 

a pomalu. Nesporně to zvyšuje 
prestiž oboru.

Detektivku oblíbeného autora 
Roberta Bryndzy Mlha nad Shadow 
Sands z nabídky nakladatelství Grada 
(viz anotaci), vyhrává deset vylosova-
ných luštitelů: Miroslav Cajthaml, 
Horažďovice; Jan Černý st., Chomu-
tov; Jiří Dašek, Skalná; Věra Hamp-
lová, Praha 10; Ladislava Holceplo-
vá, Most; prof. Pavel Chalupa, CSc., 
Brno; Jana Kubánková, Lomnice n. 
Popelkou; Pavel Obdržálek, Zlín; 
Milena Šmahelová, Louny; Věra 
Závodná, Olomouc.

Na správné řešení tajenky 
z TM 05/2022 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 1. 6. 2022. 
Výherci se mohou těšit na titul 
Pracujte chytřeji a naučte se odpo-
čívat s podtitulem Jak si zachovat 
duševní pohodu a zorganizovat 
práci. 

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování 
o ceny mohou být zařazeni pouze 
lékaři registrovaní v České lékařské 
komoře.

Mlha  
nad Shadow 

Sands 
Robert Bryndza

Kate Marshallová a její asis-
tent Tristan Harper vyšetřují 
další zapeklitý případ. Jak 
spolu souvisí zmizení mla-
dých lidí a  oblast Shadow 
Sands? A  jakou roli hraje 
hustá anglická mlha?
Při potápění ve vodní nádrži 
Shadow Sands objeví Kate 
Marshallová mrtvé tělo mla-
díka, který býval vynikajícím 
plavcem. Přivolaní policisté 
případ označí za tragickou 
nehodu, přestože má Kate 
své pochybnosti.
Postupně se pochybností 
a otázek vynořuje víc: Proč 
si šla oběť zaplavat uprostřed 
noci? Proč jeho zranění ne-
odpovídají policejnímu scé-
náři? A proč je mrtvých těl, 
která se v nádrži našla, víc? 
Je to jen nešťastná souhra 
náhod, nebo úkladný vrah 
zneužívá toho, že na něj ni-
kdo nevidí?
Kate si je jistá, že okolo re-
zervoáru Shadow Sands se 
toho děje víc, než se na prv-
ní pohled zdá, obzvlášť když 
v  okolí padne hustá mlha. 
Lidé už roky tiše mizí, a když 
se ztratí další mladá žena, 
Kate a její asistent Tristan 
mají podle indicií jen něko-
lik dní na to, aby ji zachránili 
před stejným osudem.

Cena: 399 Kč, stran: 384, vy-
dáno: 2020.

www.grada.cz
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TEMPUS
MEDICORUMPrevence a léčba deficience

vitaminu D

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

7 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě 1 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

Zkrácená informace o přípravku:
Název a složení: Vitamin D3 Axonia 30000 IU potahované tablety (colecalciferolum 750 µg = 30 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3  
Axonia 7000 IU potahované tablety (colecalciferolum 175 µg = 7 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3 Axonia 1000 IU potahované tablety (colecal-
ciferolum 25 µg = 1 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Indikace: Léčba deficience vitaminu D. Prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pa-
cientů. Adjuvantní léčba osteoporózy. Farmakodynamické vlastnosti: Podávání celkové týdenní/měsíční dávky jednou týdně/měsíčně vede díky farmakokinetickým 
parametrům vitaminu D ke stejnému účinku jako denní podávání. Dávkování a způsob užívání: Dávka má být stanovena individuálně na základě nutné míry suple-
mentace vitaminu D a s ohledem na národní požadavky. Léčba deficitu vitaminu D (počáteční dávka): 800-4000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně 
nebo jednou měsíčně. Prevence deficitu vitaminu D (udržovací léčba): 800-1600 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacienti 
s osteoporózou: maximálně 2000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacientům má být také navíc podáno kalcium, je-li 
příjem z potravy nedostatečný. Vitamin D3 Axonia potahované tablety je možné užívat nezávisle na jídle. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomoc-
nou látku. Hyperkalcemie. Hyperkalciurie. Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D. Závažná porucha funkce ledvin. Upozornění: Dávka má být stano-
vena individuálně na základě kontrol plazmatických hladin kalcia. Během dlouhodobé léčby mají být monitorovány sérové hladiny kalcia, vylučování kalcia močí a renální 
funkce. Vitamin D3 Axonia nemá být užíván při pseudohypoparatyreóze a nemá být podáván dětem mladším 12 let. Interakce: Thiazidová diuretika a přípravky s obsa-
hem kalcia ve vysokých dávkách zvyšují riziko hyperkalcemie. Perorální podávání kalcia může zesílit účinky digitalisu a dalších srdečních glykosidů. Kojení: Vitamin D3 
Axonia je možné užívat během kojení. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcemie a hyperkalciurie. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9. Datum revize  
textu: 27. 10. 2021. Přípravek je vázaný na lékařský předpis a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznam-
te s úplnou informací o přípravku v Souhrnu údajů o přípravku.

Pouze na lékařský předpis!

VD31221A
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