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Nikdy v minulos-
ti nebyly informace 
v takovém množství 
a tak snadno každé-
mu dostupné jako 
dnes. Navzdory zá-
plavě zpráv a  dat, 
která se na nás valí 
zejména z internetu, 
se však obecná míra 
vzdělanosti a gramot-

nosti lidí nijak nezvyšuje. Někdy mám dokonce 
dojem, že je tomu právě naopak. Čím snáze jsou 
prostřednictvím počítačů a chytrých telefonů 
informace dostupné, tím mi někteří spoluobčané 
připadají hloupější a naivnější. Jako bychom pod 
tím přívalem dat ztráceli schopnost kritického 
myšlení. Tupě přejímáme názory z novin, z tele-
vize nebo z internetu, aniž bychom se zamýšleli 
nad tím, kdo a za jakým účelem 
nám své informace sděluje. Řada 
lidí jako by vůbec nebyla schopná 
odlišit reklamu, inzerci a různá 
obchodní sdělení od seriózních 
zpráv. 

Vedle záplavy informací 
patří k dalším fenoménům naší 
doby relativizace. Díky svobodě 
slova si dnes každý „plácá to, co 
se mu zamane“. Bez jakékoliv 
zodpovědnosti za svá slova se 
tak řada lidí nezdráhá vyjadřo-
vat se veřejně i k věcem, kterým 
vůbec nerozumí. Novináři snažící 
se o takzvaně vyvážené zpravodajství pak staví 
vedle sebe na stejnou úroveň důkazy podlože-
nou informaci univerzitního profesora s dojmy 
a názory laiků, kteří o dané problematice nevědí 
vůbec nic. Výsledkem takové „korektnosti“ jsou 
články a reportáže tvořené směsicí faktů i ne-
smyslů, pravd a lží. 

Relativizace hodnoty vzdělání a platnosti 
prokázané pravdy kráčí ruku v ruce s neúctou 
k autoritám. Dnešní internetová generace nečte, 
ale „googluje“. Součástí přirozené a věčně se opa-
kující vzpoury mladých lidí proti autoritě jejich 
rodičů se dnes stává všeobecná nechuť učit se. 
K čemu je vzdělání, když všechny potřebné infor-
mace se podle příslušníků počítačové generace 
přece dají nalézt na internetu? Zapomínají však 
na to, že díky zmiňované svobodě slova internet 
představuje moře informací velmi rozdílné hod-
noty od potvrzených zpráv po lživou propagandu 
i od vědeckých sdělení po naprosté nesmysly. Ne-
kritické přejímání informací z internetu tak může 
být stejně nebezpečné jako jejich ignorování. Bez 
potřebného vzdělání a schopnosti kritického 
myšlení se mezi pravdou a lží rozlišuje stěží. 

Průvodním jevem úpadku vzdělanosti, ztráty 
schopnosti kritického myšlení, neúcty k auto-
ritám a svobody bez vědomí zodpovědnosti je 
v současnosti moderní zpochybňování poznatků 
vědy, které se nevyhýbá ani medicíně. Odmítání 
očkování, zatracování antibiotik, podpora šar-
latánských léčitelských metod nebo propagace 
domácích porodů, to jsou jen některé namátkou 
vybrané příklady toho, jak lidé „blbnou“.

Nu což. Taková je doba. Lidé mají právo být 
hloupí i nevzdělaní. Lékaři však v žádném případě 
nemají právo zneužívat jejich neznalosti a naivity 
ke svému podvodnému obohacování. 

V uplynulých týdnech upozornila Česká 
televize na promyšlené podvody, které na svých 
pacientech páchají někteří lékaři, kteří se zpro-
nevěřili etickým pravidlům naší profese. V tom-
to případě odvedli novináři dobrou práci. Jen 
škoda, že v minulosti tito podvodníci dostávali 

v jiných televizních a rozhlaso-
vých pořadech prostor k tomu, 
aby si dělali reklamu a šířili své 
bludy. To, co jsme měli možnost 
vidět a  slyšet, bylo skutečně 
otřesné. Jak může takové ne-
smysly plácat člověk, který 
vystudoval lékařskou fakultu?

V souvislosti s těmito šarla-
tány v bílých pláštích se noviná-
ři opakovaně dotazovali, zda jim 
komora odebere lékařské diplo-
my. To je samozřejmě nesmysl. 
Vysokoškolský diplom, pokud byl 
získaný právem, nemůže nikdo 

nikomu odebrat. Pokud jste jednou lékařem či tře-
ba inženýrem, pak jím zůstáváte až do smrti. Ko-
mora nemůže odebírat vysokoškolské diplomy, ale 
může vyloučit lékaře, který pak nesmí vykonávat 
lékařskou praxi. Bohužel i po vyloučení z komory 
může takový jedinec zneužívat svůj lékařský titul 
k tomu, aby poskytoval důvěřivým lidem různé 
poradenské služby a obíral je o peníze. Na takové 
případy je prostě komora krátká. Vědět rady by si 
s takovými podvodníky však měla policie. 

Z titulu své funkce nemohu nijak ovlivňovat 
šetření disciplinárních orgánů komory, ale přesto 
smím, tak jako ostatní kolegové, i já doufat, že 
naše profesní samospráva dokáže černé ovce po-
trestat. Vždyť koho jiného by měla komora vylou-
čit než podvodníky, kteří se obohacují na lidském 
neštěstí. Podle mého názoru se jedná o mnohem 
závažnější provinění než v případě, kdy se lékař, 
často po letech poctivé práce, neúmyslně dopustí 
odborného pochybení. Pokud komora zkrátka 
nedokáže rychle a přísně potrestat podvodníky, 
kteří úmyslně poškozují a okrádají pacienty, pak 
těžko budeme někoho přesvědčovat, že je lékař-
ská samospráva pro společnost důležitá.

Milan Kubek 
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Není proč jásat

Komoru zastupují v  segmentu ambu-
lantních specialistů dr. Říhová, v segmentu 
praktických lékařů dr. Němeček, v segmentu 
komplement dr. Musil a v segmentu ambu-
lantní gynekologie dr. Henčlová.

Podle šetření mandátové komise dispono-
vala letos ČLK o. s. v jednotlivých segmentech 
následujícím počtem plných mocí:
•  Ambulantní specialisté: 1 145 (nejsilnější 

SAS 1 439)
•  Ambulantní gynekologie: 71 (nejsilnější 

SSG 502)

•  Praktičtí lékaři: 691 (nejsilnější SPL 1 395)
•  Komplement: 17 (nejsilnější Privalab 45) 

Ani v jednom segmentu tedy ČLK o. s. 
nebyla nejsilnějším vyjednavačem a ani v jed-
nom segmentu tedy nebyl zástupce ČLK o. s. 
v pozici koordinátora.  

Vzhledem k tomu, že údaje tzv. analy-
tické komise nemají dostatečnou vypovída-
cí hodnotu, když například zvýšení úhrad 
pro jediného poskytovatele, jakým je třeba 
pražské Protonové centrum, vytvoří falešný 
obraz nárůstu úhrad v celém segmentu am-

bulantní specializované péče, rozhodli jsme 
se získat data validnější. Abychom byli na 
jednání řádně připraveni, požádala komora 
zdravotní pojišťovny, aby nám za uplynulých 
pět let sdělily, kolik zdravotní péče, vyjádřeno 
prostřednictvím bodové hodnoty vykázaných 
a pojišťovnami uznaných výkonů, jejich kli-
entům ambulantní lékaři poskytli, a vedle 
toho, kolik jim za tuto péči pojišťovny opravdu 
zaplatily. 

Ukázalo se, že za uplynulých pět let, tedy 
za roky 2012–2016, ambulantním specialis-

Dohody o úhradách a regulacích pro rok 2019 – na maximum možného jsme nedosáhli

Lékařská komora se účastní dohodovacího řízení prostřednictvím ČLK o. s. na základě plných mocí, které jí 
udělili soukromí lékaři – poskytovatelé zdravotních služeb. Možnosti komory ovlivnit výsledky dohodovacího 
řízení jsou tak samozřejmě úměrné počtu plných mocí, kterým naši vyjednavači disponují.
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V rámci dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 
2019 se zástupci poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, včetně vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů, 
dohodli se zástupci zdravotních pojišťoven na způsobu úhrady pro rok 2019, který je popsán níže. Dohodu by 
mělo po posouzení souladu s právními předpisy a veřejným zájmem vydat Ministerstvo zdravotnictví formou 
tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2019.

Dohody o úhradách pro rok 2019  

Dohodnutý způsob úhrady pro rok 2019 
v principu odpovídá způsobu úhrady, který za-
kotvují úhradové vyhlášky od roku 2016. I nadále 
platí, že malá část ambulantních služeb bude hra-
zena tzv. výkonově bez regulace a zbytek (výrazná 
většina) ambulantní specializované péče bude 
úhradově regulována podle referenčního období. 
Zůstávají zachována i regulační omezení pro léčivé 
přípravky, zdravotnické prostředky, vyžádanou 
péči i ZUM a ZULP. Rozdíl oproti předchozím 
létům spočívá ve vyšší hodnotě bodu (až 1,09 
Kč) a koeficientu nárůstu úhrady oproti refe-
renčnímu období s možností navýšení úhrady 
při splnění konkrétních podmínek až o 9 %. 

1. Výkonový způsob úhrady
Výkonový způsob úhrady, kdy zdravotní po-

jišťovna poskytovateli hradí vykázané zdravotní 

služby v plné hodnotě, tj. vedle vykázaného 
ZUM a ZULP hradí vykázané výkony s maxi-
mální stanovenou hodnotou bodu bez jakého-
koli dalšího omezování úhrady podle referenč-
ního období, by měl být i v roce 2019 zachován 
pro následující odbornosti, resp. konkrétní 
výkony. Dohoda nově používá pojem „základní 
hodnota bodu“, která platí pro všechny níže 
uvedené poskytovatele a výkony automaticky 
(v textu uvedena tučně). Tato základní hodno-
ta bodu může být při splnění níže uvedených 
podmínek dále navýšena, a to až o 0,03 Kč, jak 
je uvedeno dále. 

• Poskytovatelům v odbornosti 305 (psychi-
atrie), 306 (dětská a dorostová psychiatrie), 307 
(návykové nemoci) a 308 (sexuologie) má být 
i v roce 2019 hrazena vykázaná péče výkonově 
bez regulace se základní hodnotou bodu 1,07 Kč.

tům nezaplatily pojišťovny zdravotní péči 
v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč, přičemž jen 
za rok 2016 šlo o 1,4 mld. Kč. Pojišťovny nám 
nezaplatily celkem za 4,3 % poskytnuté am-
bulantní péče, přičemž nerozporovaly, že tato 
péče byla indikovaná a lege artis provedená. 
V roce 2016 dosáhl podíl nezaplacené péče za 
všechny pojišťovny dokonce 6,3 %! 

Mezi jednotlivými pojišťovnami jsou velké 
rozdíly. Nejhorší je Oborová zdravotní pojiš-
ťovna zaměstnanců bank, která za uplynulých 
5 let nezaplatila ambulantním specialistům 8,9 
% péče, přičemž v roce 2016 šlo dokonce o 10,7 
%! To znamená, že každého desátého pacienta 
jsme jim ošetřovali zadarmo. 

Při vyjednávání o úhradách zdravotní 
péče pro příští rok se naši vyjednavači sna-
žili prosadit takové navýšení úhrady, které 
by tento dluh kompenzovalo. Bohužel se nám 
to plně nepodařilo. Zástupci ostatních lé-
kařských sdružení byli, alespoň podle mého 
názoru, k  pojišťovnám zbytečně vstřícní. 
Nedokázali jsme tak využít výhodu, že od 
samotných pojišťoven máme v ruce tvrdá 

data dokazující to, jak jsme okrádáni, a že mi-
nistr zdravotnictví Mgr. Vojtěch potřeboval, 
aby jednání skončila dohodou, a on tak mohl 
ukazovat, jak úspěšným ministrem je. 

Úhrady se soukromým lékařům v příš-
tím roce nepochybně zvýší (viz rozbory naší 
specialistky Mgr. MUDr. Dagmar Záleské). 
V žádném případě nám však pojišťovny neza-
platí to, co nám za uplynulé roky dluží. Rovněž 
nedojde k tomu, aby po několika letech, kdy 
ministerstvo preferovalo nemocnice a tzv. 
centrovou péči, byl v příštím roce na oplát-
ku více podpořen ambulantní sektor. Spíše 
se zdá, že za ministerskými proklamacemi 
o důležitosti primární péče se skrývá snaha 
utáhnout šrouby a přehodit zejména na prak-
tické lékaře další povinnosti.

Nedohoda, a tedy ponechání rozhodování 
o tzv. úhradové vyhlášce zcela na Minister-
stvu zdravotnictví, s sebou jistě nese určitá 
rizika, i když si nemyslím, že by si současný 
ministr, který není příslušníkem lobby fa-
kultních nemocnic, proti sobě chtěl poštvat 
ambulantní lékaře. 

Ani dohoda však není bez rizika. Pří-
padné protesty proti úhradám a regulacím 
totiž ztrácí značný díl své legitimity, když 
s nimi zástupci soukromých lékařů souhla-
sili. Rovněž snahu komory využít příznivých 
ekonomických ukazatelů a růstu výběru daní 
k prosazení vyšší valorizace platby pojistného 
za tzv. státní pojištěnce mohl ministr Vojtěch 
odmítnout s poukazem na to, že současné 
peníze stačí na úhrady, na kterých se pro pří-
ští rok pojišťovny s poskytovateli domluvili. 
Zkrátka, jsme namydlení. 

Na výsledku dohodovacího řízení vydě-
lal v první řadě politicky ministr Vojtěch, 
který nemusí obtěžovat ministryni financí 
ani svého šéfa Babiše požadavky na růst 
výdajů na zdravotnictví. Vždyť jsou přece 
všichni spokojení. Zdravotní pojišťovny, 
které jsou si jisté tím, že dojednaný nárůst 
úhrad je tak nízký, že jejich ekonomickou 
stabilitu neohrozí, ty také mohou být spo-
kojené. A lékaři? Ti zůstávají jako vždy až 
poslední v pořadí. 

Milan Kubek

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
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• Pro poskytovatele v odbornosti 901 – klinická psychologie 
nebo v odbornosti 931 a pro hrazené služby v odbornostech 305, 
306, 308 a 309 vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 – 
psychoterapie společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře 
je dohodnuta základní hodnota bodu 1,11 Kč.

• Pro poskytovatele v odbornosti 927 – ortoptista, 905 – zrakový te-
rapeut a 919 – adiktolog je dohodnuta základní hodnota bodu 1,02 Kč.

• Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 
43633 poskytované poskytovateli v odbornosti 403 – radiační on-
kologie je dohodnuta základní hodnota bodu 0,70 Kč.

• Pro výkony č. 43652 a 43653 poskytované poskytovateli v od-
bornosti 403 – radiační onkologie je dohodnuta základní hodnota 
bodu 1,02 Kč.

• Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 poskytované poskytovateli 
v odbornosti 705 – oftalmologie je dohodnuta základní hodnota 
bodu 0,70 Kč.

• Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 
vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta posky-
tované poskytovateli v odbornosti gastroenterologie je dohodnuta 
základní hodnota bodu 1,09 Kč a pro výkony novorozeneckého 
screeningu č. 73028 a 73029 poskytované poskytovateli v odbornosti 
701 nebo 702 se stanoví základní hodnota bodu 1,02 Kč.

Základní hodnota bodu může být navýšena až o 0,03 Kč. 
Konkrétně o 0,01 Kč u poskytovatele, u něhož je alespoň 50 % no-
sitelů výkonů držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání, o dalších 
0,01 Kč u poskytovatelů, kteří mají ordinační hodiny v rozsahu 
alespoň 30 hodin týdně (nebo minimálně 24 hodin týdně u ope-
račních oborů) rozvrženy do 5 pracovních dnů, a o dalších 0,01 
Kč u poskytovatelů, kteří mají alespoň dva dny v týdnu ordinační 
dobu do 18.00 hod., nebo alespoň dva dny v týdnu ordinační dobu 
od 7.00 hod., nebo alespoň jeden den v týdnu od 7.00 hod. a zároveň 
alespoň jeden den v týdnu do 18.00 hod. 

2. Omezení celkové úhrady podle referenčního období
U ostatních ambulantních specialistů, resp. zdravotních služeb, 
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které nejsou vyjmenovány v bodě 1, bude 
i v roce 2019 celková úhrada limitována ma-
ximální celkovou úhradou, která vychází 
z průměrné úhrady v referenčním období 
(PUROo), kterým je rok 2017, a počtu 
ošetřených pojištěnců v roce 2019. Prin-
cip regulace objemu úhrady bude v roce 2019 
stejný jako v letech 2016 až 2018 s tím roz-
dílem, že referenční úhradu (PUROo) bude 
možné navýšit až o 9 % (viz níže v bodu B). 

A. Hodnota bodu
Hodnota bodu se pro tyto regulované 

poskytovatele dohodla v základní výši 1,06 
Kč (v letech 2016 a 2018 to byla hodnota 1,03 
Kč), s výjimkou výkonu č. 89312 (denzito-
metrie dvoufotonová), pro který se stanoví 
základní hodnota bodu 1,02 Kč. 

Základní hodnota bodu může být navý-
šena až na 1,09 Kč, resp. na 1,05 Kč u vý-
konu 89312. Konkrétně se základní hodnota 
bodu navýší následovně:

a) o 0,01 Kč, pokud poskytovatel doloží, 
že alespoň 50 % nositelů výkonů je držiteli platného Diplomu 
celoživotního vzdělávání k 1. 1. 2019, 

b) o 0,01 Kč, pokud poskytovatel poskytuje zdravotní služ-
by v dané odbornosti v rozsahu alespoň 30 hodin týdně (nebo 
minimálně 24 hodin týdně u operačních oborů) rozvržených do  
5 pracovních dnů, 

c) o 0,01 Kč, pokud poskytovatel má alespoň dva dny v týdnu 
ordinační dobu do 18.00 hod., nebo alespoň dva dny v týdnu ordi-
nační dobu od 7.00 hod., nebo alespoň jeden den v týdnu od 7.:00 
hod. a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 18:00 hod.

B. Limitace úhrady
I v roce 2019 budou zdravotní pojišťovny při výpočtu celko-

vé úhrady za rok 2019 postupovat tak, že vypočtou výši úhrady 
způsobem uvedeným níže v bodě 1 i 2 a následně poskytovateli 
uhradí nižší z takto vypočtených částek. To znamená, že pokud 
plná hodnota vykázané péče vypočtená podle bodu 1 překračuje 
limit vypočtený podle bodu 2, zdravotní pojišťovna uhradí pouze 
limit vypočtený podle bodu 2. Naopak pokud plná hodnota péče 
vypočtená podle bodu 1 nepřekročí limit úhrady podle bodu 2, 
uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli částku vypočtenou 
podle bodu 1. 
1. Výpočet maximální hodnoty vykázané péče = (počet vykázaných 
bodů v roce 2019 × stanovená hodnota bodu pro rok 2019 uvedená 
výše v bodě A) + hodnota vykázaného ZUM/ZULP;
2. Výpočet limitu úhrady podle vzorce:
(1,03 + KN) × (POPzpoZ × PUROo + max[PUROo × POPzpoMh; 
UHRMh – UHRMr])

Zjednodušeně vyjádřeno, limit celkové úhrady v roce 2019 = 
[počet ošetřených URČ v roce 2019 (vyjma pojištěnců, na které byl 
vykázán pouze výkon 09513, a mimořádně nákladných pojištěnců) 
× průměrná úhrada na URČ za výkony včetně ZUM a ZULP v roce 
2017 (PUROo) × 1,03 (příp. vyšší hodnota indexu navýšená o KN, 
max. 1,09)] + úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce vypočtená 
podle uvedeného vzorce.



TEMPUS MEDICORUM    /  ČERVENEC–SRPEN 20186

TEMPUS
MEDICORUM

Oproti roku 2018 byl dohodnutý vyšší nárůst 
úhrady oproti referenčnímu období, konkrétně 
3 % (index nárůstu 1,03), což je základní hodnota 
navýšení, která se automaticky uplatní u všech 
poskytovatelů. Index 1,03 může být u poskyto-
vatelů, kteří splňují níže uvedené podmínky, 
dále navýšen o tzv. koeficient navýšení (KN), 
a to až na 1,09, tj. poskytovatel může dosáhnout 
až na 9% navýšení úhrady oproti referenčnímu 
období. 

Koeficient navýšení (KN) se použije při splnění 
následujících podmínek a je součtem následujících 
koeficientů (maximální hodnota KN je 0,06): 

– 0,02, který se uplatní, pokud poskytova- 
tel doloží, že alespoň 50 % nositelů výkonů je  
držiteli platného diplomu celoživotního vzdělávání 
k 1. 1. 2019, 

– 0,02, který se uplatní, pokud poskytovatel 
poskytuje zdravotní služby v dané odbornosti v roz-
sahu alespoň 30 hodin týdně (nebo minimálně  
24 hodin týdně u operačních oborů) rozvržených 
do 5 pracovních dnů, 

– 0,02, který se uplatní, pokud poskytovatel má alespoň dva 
dny v týdnu ordinační dobu do 18.00 hod., nebo alespoň dva dny 
v týdnu ordinační dobu od 7.00 hod, nebo alespoň jeden den v týdnu 
od 7.00 hod. a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 18.00 hod.

Kompenzace úhrady péče poskytnuté tzv. mimořádně náklad-
ným pojištěncům zůstává zachována na stejném principu jako v le-
tech 2016 až 2018. Mimořádně nákladným pojištěncem je i nadále 
pojištěnec, který čerpá péči (výkony + ZUM/ZULP), jejíž úhrada je 
rovna nebo překračuje pětinásobek referenční průměrné úhrady. 
Výpočet navýšení úhrady za mimořádně nákladné pojištěnce se 
řídí výše uvedeným vzorcem, přičemž se nejedná o prostý součin 
počtu vykázaných bodů na tyto pojištěnce a stanovené hodnoty 
bodu, ale o úhradu rozdílu mezi úhradou za nákladné pojištěn-
ce v referenčním a v hodnoceném období navýšeného indexem 
stanoveným pro konkrétního poskytovatele, jak je uveden shora.

C. Úhrada bez limitace
Výkonově bez omezení úhrady podle bodu B budou hrazeny 

zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům. Regulace 
objemu úhrady se neuplatní ani u poskytovatelů, kteří v roce 2017 
nebo 2019 v rámci jedné odbornosti ošetřili nebo ošetří 50 a méně 
unikátních pojištěnců dané zdravotní pojišťovny při nasmlouvané 
kapacitě nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlou-
vané kapacity menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit  
50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem 
n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb 
pro danou odbornost. Pokud poskytovatel splní podmínky pro na-
výšení hodnoty bodu uvedené shora v bodě A písm. a) až c), navýší 
se statisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců (50) o 10 za  
každou splněnou podmínku, tj. na 60, 70, resp. 80 pojištěnců, po-
dle toho, kolik podmínek je současně splněno. V obou uvedených 
případech se výkony hradí s hodnotou bodu podle bodu A.

3. Předběžná měsíční úhrada
Předběžná měsíční úhrada se pro rok 2019 vypočte jako jedna 

dvanáctina 105 % objemu úhrady za rok 2017. Předběžné měsíční 

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ
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úhrady se vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání 
nejpozději do 150 dnů po skončení roku 2019.

4. Úhrada za elektronický recept
I v roce 2019 by měla zůstat zachována úhrada za vystavení 

receptu v elektronické podobě. Za každou vystavenou a zdra-
votní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické 
podobě, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně 
či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, obdrží 
poskytovatel úhradu ve výši 1,70 Kč, a to nejpozději do 150 dnů po 
skončení roku 2019. 

5. Kompenzace regulačních poplatků
Nově se kompenzace za zrušené regulační poplatky váže k roku 

2017 (v minulých letech byla kompenzace limitována podle roku 
2014). Limit kompenzace je dohodnutý jako třicetinásobek počtu 
výkonů 09543 vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
v roce 2017.

6. Regulační omezení
Regulační omezení za léky, zdravotnické prostředky, vyžádanou 

péči, ZUM a ZULP zůstávají nastavena v principu shodně jako v roce 
2018. Toleruje se překročení referenční průměrné úhrady na URČ  
maximálně o 2 % (limit 102 %). Hranice statisticky nevýznamného 
počtu ošetřených pojištěnců se stejně jako v roce 2018 stanoví na 
100 při úvazku nejméně 30 ordinačních hodin týdně, kdy zdravotní 
pojišťovna při ošetření 100 a méně pojištěnců nebude v předmětné 
odbornosti regulační srážku vypočítávat. V případě, že poskytovatel 
doloží, že alespoň 50 % nositelů výkonů je držiteli Diplomu celoži-
votního vzdělávání, nebo pokud poskytovatel poskytuje zdravotní 
služby v dané odbornosti v rozsahu alespoň 30 hodin týdně (nebo 
minimálně 24 hodin týdně u operačních oborů) rozvržených do 
5 pracovních dnů, navýší se statisticky nevýznamný počet 
unikátních pojištěnců o 10 za každou splněnou podmínku. 
To znamená, že u poskytovatelů, kteří splňují obě podmínky a mají 
nasmlouvanou kapacitu nejméně 30 ordinačních hodin týdně, se 
regulační omezení neuplatní, pokud v roce 2017 nebo 2019 ošetří 
120 a méně pojištěnců. 
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V rámci dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 
2019 se zástupci poskytovatelů ve skupině všeobecných praktických lékařů (VPL) a praktických lékařů pro 
děti a dorost (PLDD) se zástupci zdravotních pojišťoven dohodli na způsobu úhrady pro rok 2019, který je 
popsán níže. Dohodu by mělo po posouzení souladu s právními předpisy a veřejným zájmem vydat Ministerstvo 
zdravotnictví formou tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2019.

Dohodnutý způsob úhrady pro rok 
2019 v principu zcela odpovídá způsobu 
úhrady, který zakotvují úhradové vyhlášky 
z minulých let. Navyšuje se však úhrada 
formou navýšení základní kapitační 
platby a  formou navýšení hodnoty 
bodu. 

A. Kombinovaná kapitačně 
výkonová platba

1. Kapitační platba
Základní kapitační platba pro rok 

2019 je dohodnuta následovně: 
a) 56 Kč (v roce 2018 činí 54 Kč) pro 

VPL a PLDD, kteří poskytují hrazené služ-
by v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin 
rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 
přičemž alespoň 1 den v týdnu mají or-
dinační hodiny prodlouženy do 18 hodin 
a umožňují pojištěncům objednat se ale-
spoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou 
hodinu,

b) 50 Kč pro VPL, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 
25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž 
alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně 
do 18 hodin; pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení 
ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní 
pojišťovnou a poskytovatelem,

c) 48 Kč pro VPL, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu 
uvedeném v písmenu a) nebo b),

d) 50 Kč pro PLDD, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu 
uvedeném v písmenu a),

e) v případě, že poskytovatel doloží, že alespoň 50 % nositelů 
výkonů (lékařů) je nositelem platného Diplomu celoživotního 
vzdělávání, navýší se kapitační platba podle písm. a) až d) 
o 0,60 Kč,

f ) v případě, že VPL provedl v hodnoceném období preventivní 
prohlídku vykázanou výkony 01021 nebo 01022 alespoň u 30 % svých 
registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku od 
40 do 80 let, navýší se kapitační sazba podle písmen a) až c) o 0,50 Kč.

I nadále zůstává bonifikace pro VPL a PLDD, kteří jsou akredito-
vaným zařízením dle zákona č. 95/2004 Sb. a doloží, že školí lékaře 
v rámci vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství 
nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Těmto poskytovatelům se 
navýší základní kapitační platba o 1 Kč. 

Mění se index pro výpočet počtu přepočtených pojištěnců pro 

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
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věkovou skupinu 0–4 roky z 3,97 na 4,02 a pro věkovou skupinu 
10–14 let z 1,35 na 1,40.

2. Úhrada výkonů nezahrnutých do kapitační platby 
a) Pro výkony č. 01021, 01022, 01201, 02021, 02022, 02031, 02032, 

02100, 02105, 02125 a 02130 je dohodnuta základní hodnota bodu 
1,20 Kč. 

b) Pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za 
neregistrované pojištěnce a za zahraniční pojištěnce byla dohodnuta 
základní hodnota bodu 1,18 Kč. 

Základní hodnota bodu uvedená v bodě a) a b) se dále navýší 
o 0,01 Kč, tj. až na 1,22 Kč, resp. na 1,20 Kč, při splnění každé z násle-
dujících podmínek:

a) poskytovatel doloží, že alespoň 50 % nositelů výkonů (lékařů) 
je držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání k 1. 1. 2019, 

b) VPL a PLDD poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň  
30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž 
alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin 
a umožňuje pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně 
stanovenou hodinu.

Pro výkony dopravy v návštěvní službě byla dohodnuta hodnota 
bodu 0,90 Kč, tj. stejná jako v minulých letech.

3. Úhrada za elektronický recept
I v roce 2019 zůstane zachována úhrada za vystavení receptu 
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v elektronické podobě. Za každou vystavenou a zdravotní po-
jišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě, na 
základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, obdrží poskytovatel 
úhradu ve výši 1,70 Kč, a to nejpozději do 150 dnů po skončení 
roku 2019. 

B. Výkonová platba  
Pro hrazené služby podle seznamu zdravotních výkonů se stanoví 

hodnota bodu 1,02 Kč (1,00 Kč v roce 2018), pro výkony dopravy v ná-
vštěvní službě se stanoví hodnota bodu 0,90 Kč.

C. Kompenzace regulačních poplatků
Nově se kompenzace za zrušené regulační poplatky váže k roku 

2017 (v minulých letech byla kompenzace limitována podle roku 2014). 
Limit kompenzace je pro rok 2019 dohodnutý jako třicetinásobek 
počtu výkonů 09543 poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných v roce 2017.

V rámci dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních 
pro rok 2019 se zástupci poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb se zástupci zdravotních 
pojišťoven dohodli, že v roce 2019 bude vhodné pokračovat v úhradovém mechanismu z roku 
2018 pouze se zahrnutím navýšení koeficientu v úhradovém vzorci, a to zejména s ohledem na 
skutečnost, že je ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami připravován pro rok 2020 nový úhradový 
mechanismus. Dohodu pro rok 2019, která je popsána níže, by mělo po posouzení souladu s právními 
předpisy a veřejným zájmem vydat Ministerstvo zdravotnictví formou tzv. úhradové vyhlášky pro 
rok 2019.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

1. Omezení celkové úhrady podle referenčního období
I v roce 2019 bude platit, že celková roční úhrada je limitována 

maximální průměrnou úhradou na pojištěnce vypočtenou podle 
referenčního období (proměnná PUROo), kterým je rok 2017. 
I v roce 2019 budou zdravotní pojišťovny při výpočtu celkové úhra-
dy za výkony postupovat tak, že vypočtou výši úhrady způsobem 
uvedeným níže v bodě 1 i 2 a následně poskytovateli uhradí nižší 
z takto vypočtených částek. To znamená, že, pokud plná hodnota 
vykázané péče podle bodu 1 překračuje limit vypočtený podle 
bodu 2, zdravotní pojišťovna uhradí pouze limit vypočtený podle 
bodu 2. Naopak, pokud plná hodnota péče vypočtená podle bodu 1 
nepřekročí limit úhrady podle bodu 2, uhradí zdravotní pojišťovna 
poskytovateli částku vypočtenou podle bodu 1. 
1. Výpočet maximální hodnoty vykázané péče = (počet vykázaných 
bodů v roce 2019 × plná hodnota bodu pro rok 2019, tj. 1,08 Kč, resp. 
1,09 Kč, viz níže) + hodnota vykázaného ZUM/ZULP.

Hodnota bodu je pro rok 2019 dohodnuta v základní výši 1,08 Kč  
(stejně jako v letech 2016 až 2018). Tato hodnota bodu se dále 
navýší o 0,01 Kč (na 1,09 Kč), pokud poskytovatel doloží, že ale-
spoň 50 % nositelů výkonů (lékařů) je držiteli platného Diplomu 
celoživotního vzdělávání ke dni 1. 1. 2019.
2. Výpočet limitu úhrady podle vzorce:
(1,05 + KN) × POPzpo × PUROo 

Zjednodušeně vyjádřeno, limit celkové úhrady v roce 2019 = 
[počet URČ ošetřených v roce 2019 (vyjma pojištěnců, na které byl 

GYNEKOLOGIE

D. Regulační omezení
Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravot-

nické prostředky, na vyžádanou péči (včetně ZUM/ZULP), včet-
ně odbornosti 902, a na pomůcky pro inkontinentní jsou pro VPL 
a PLDD dohodnuta shodně jako v letošním roce pro PLDD, tj. bude 
tolerováno překročení celostátní průměrné úhrady maximál-
ně do 20 %. Pokud poskytovatel překročí celostátní průměrnou 
úhradu v některé z uvedených regulovaných oblastí o 20 % a více, 
je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do 
25 % z překročení. Hranice statisticky nevýznamného počtu re-
gistrovaných pojištěnců,  kdy se regulační omezení neuplatní, se  
stejně jako v roce 2018 stanoví na 50. Regulace se neuplatní ani 
v případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům. 

Nově bylo dohodnuto, že regulační omezení se nepoužijí, po-
kud komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce 
příslušné zdravotní pojišťovny za rok 2019 nepřekročí komplexní 
náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdra-
votní pojišťovny za rok 2018. 

vykázán pouze výkon 09513 nebo 09511) × průměrná úhrada na URČ 
za výkony včetně ZUM a ZULP v roce 2017 (PUROo) × 1,05 (příp. 
vyšší hodnota indexu navýšená o KN, max. 1,06)] 

Oproti roku 2018 se navyšuje index nárůstu maximální prů-
měrné úhrady na URČ (PUROo) z 1,02 na minimálně 1,05, což je 
základní hodnota indexu, která se automaticky použije u všech 
poskytovatelů. Tento index může být dále navýšen o tzv. koefi-
cient navýšení (KN), a to až na 1,06. Koeficient navýšení (KN) 
0,01 se použije v případě, kdy poskytovatel doloží, že alespoň 50 % 
nositelů výkonů (lékařů) je držiteli platného Diplomu celoživotního 
vzdělávání k 1. 1. 2019.

Stejně jako v roce 2018 nejsou do hodnoty PUROo započítávány 
zvlášť účtované přípravky použité v rámci anti-D imunizace Rh ne-
gativních žen (ATC skupina J06BB01) a v rámci hrazeného očkování 
proti infekcím HPV u osob ve věku 13 až 14 let. Tyto zvlášť účtované 
přípravky budou hrazeny nad rámec celkové úhrady. Nad rámec 
limitu úhrady za výkony budou hrazeny i sjednané bonifikace.

Výkonově bez omezení úhrady výše uvedeným vzorcem budou 
hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům. 
Regulace objemu úhrady se neuplatní ani u poskytovatelů, kteří 
v roce 2017 nebo 2019 v rámci jedné odbornosti ošetřili 50 a méně 
unikátních pojištěnců dané zdravotní pojišťovny při nasmlouvané 
kapacitě nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlou-
vané kapacity menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 
ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, 
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DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hraze-
ných služeb pro danou odbornost. V obou uve-
dených případech se výkony hradí s hodnotou 
bodu ve výši 1,08 Kč, resp. 1,09 Kč (při dolože-
ní Diplomu celoživotního vzdělávání alespoň  
u 50 % nositelů výkonů). 

Měsíční předběžná úhrada se pro rok 
2019 vypočte jako jedna dvanáctina 105 % 
objemu úhrady za rok 2017. Předběžné mě-
síční úhrady se vypořádají v rámci celkového 
finančního vypořádání nejpozději do 150 dnů 
po skončení roku 2019.

2. Úhrada za elektronický recept
I  v  roce 2019 by měla zůstat zachována 

úhrada za vystavení receptu v elektronic-
ké podobě. Za každou vystavenou a zdravot-
ní pojišťovnou uznanou položku na receptu 
v elektronické podobě, na základě nichž dojde 
k výdeji léčivých přípravků plně či částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, 
obdrží poskytovatel úhradu ve výši 1,70 Kč,  
a to nejpozději do 150 dnů po skončení roku 
2019. 

3. Kompenzace regulačních poplatků
Nově se kompenzace za zrušené regulační poplatky váže k roku 

2017 (v minulých letech byla kompenzace limitována podle roku 
2014). Limit kompenzace je dohodnutý jako třicetinásobek po-
čtu výkonů 09543 poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných v roce 2017.

V rámci dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro 
rok 2019 se zástupci poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb dohodli 
se zástupci zdravotních pojišťoven na způsobu úhrady pro rok 2019, který je popsán níže. Dohodu by mělo 
po posouzení souladu s právními předpisy a veřejným zájmem vydat Ministerstvo zdravotnictví formou tzv. 
úhradové vyhlášky pro rok 2019.

1. Úhrada radiodiagnostických služeb
Dohodnutý způsob úhrady radiodiagnostických služeb pro rok 

2019 v principu odpovídá způsobu úhrady, který zakotvují úhradové 
vyhlášky z minulých let. 

I nadále platí, že výkony v odbornosti 806 – mamografický scree-
ning a výkony screeningu děložního hrdla jsou hrazeny výkonově 
s dohodnutou hodnotou bodu 1,06 Kč.

Úhrada ostatních výkonů v dalších radiodiagnostických 
odbornostech je zastropována tzv. výslednou hodnotou bodu, 
která se vypočítává v návaznosti na referenční období. To znamená, 
že poskytovatelům radiodiagnostických služeb budou v roce 2019 
uhrazeny vykázané výkony nikoli s plnou hodnotou bodu (HB) 
uvedenou níže pod písm. a) až d), ale s tzv. výslednou hodnotou 
bodu (HBred), která se určí pro každou odbornost a výkony uvedené 
níže v písm. a) až d) samostatně. Výsledná hodnota bodu může ma-

ximálně dosáhnout stanovené hodnoty bodu (HB), nikdy nemůže 
stanovenou hodnotu bodu přesáhnout. U poskytovatele, který v roce 
2019 vykáže v průměru na pojištěnce (URČ) o více než 2 % bodů více 
nežli v roce 2017, tj. překročí 102 % hodnoty z referenčního období, 
se bude výsledná hodnota bodu snižovat pod stanovenou hodnotu 
bodu (HB). Poskytovateli, který v roce 2019 vykáže v průměru na 
URČ maximálně 102 % limitu z roku 2017, budou vykázané výkony 
uhrazeny plnou hodnotou bodu (HB), tzn. výkonově. 

Výsledná hodnota bodu (HBred) je součtem variabilní složky 
úhrady a fixní složky úhrady a její výpočet je prováděn s použitím 
následujících matematických vzorců:
HBred = FS + VS
kde:
HBred   je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném 
období pro ocenění poskytnutých výkonů,
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4. Regulační omezení
Regulační omezení za léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou 

péči zůstávají nastavena v principu shodně jako v roce 2018. Toleruje 
se překročení referenční průměrné úhrady na URČ maximálně o 5 
%. Hranice statisticky nevýznamného počtu ošetřených pojištěnců 
se shodně jako v roce 2018 stanoví na 50 při úvazku nejméně 30 
ordinačních hodin týdně, kdy zdravotní pojišťovna při ošetření 
50 a méně pojištěnců nebude v předmětné odbornosti regulační 
srážku vypočítávat.
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MEDICORUM

FS je fixní složka úhrady podle písm. a) až d) uvedených 
níže,
VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle 
vzorce:

kde:
HB je hodnota bodu uvedená níže v písm. a) až d),
PBho  je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdra-
votní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období,
UOPref  je počet unikátních pojištěnců v referenčním období,
UOPho  je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období.

Pro výpočet výsledné hodnoty bodu budou v roce 2019 
použity pro jednotlivé odbornosti a výkony následující 
hodnoty bodu (HB) a fixní složky úhrady:

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 
a v odbornosti 810 se pro poskytovatele, kteří v referenč-
ním období vykázali některý z výkonů 89111 až 89143 a 89199, stanoví 
hodnota bodu (HB) 1,20 Kč a fixní složka úhrady 0,43 Kč. Pro posky-
tovatele, kteří v referenčním období nevykázali některý z výkonů 
89111 až 89143 a 89199, se stanoví hodnota bodu (HB) 1,12 Kč a fixní 
složka úhrady 0,43 Kč.

b) Pro výkony 89611 až 89619 odbornosti 809 byla dohodnuta 
hodnota bodu (HB) 0,56 Kč a fixní složka úhrady 0,38 Kč. V případě, 
že poskytovatel doloží do 31. 1. 2020, že byl po celý rok 2019 zapojen 
do systému elektronického zpracování, archivace a distribuce 
obrazových dat, bude uplatněna hodnota bodu (HB) 0,57 Kč a fixní 
složka úhrady 0,38 Kč.

c) Pro výkony 89711 až 89725 odbornosti 809 se stanoví hodnota 
bodu (HB) 0,54 Kč a fixní složka úhrady 0,38 Kč. V případě, že po-
skytovatel doloží do 31. 1. 2020, že byl po celý rok 2019 zapojen do 
systému elektronického zpracování, archivace a distribuce 
obrazových dat, bude uplatněna hodnota bodu (HB) 0,55 Kč a fixní 
složka úhrady 0,38 Kč.

d) Pro výkon 89312 byla dohodnuta hodnota bodu (HB) 1,02 Kč 
a fixní složka úhrady 0,43 Kč.

Výkonově bez omezení úhrady výše uvedeným vzorcem budou 
hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům. Re-
gulace objemu úhrady výslednou hodnotou bodu se neuplatní ani 
u poskytovatelů, kteří v roce 2017 nebo 2019 v rámci jedné odbornosti 
ošetřili 50 a méně unikátních pojištěnců dané zdravotní pojišťovny. 
V obou uvedených případech se výkony hradí s plnou hodnotou bodu.

Měsíční předběžná úhrada se pro rok 2019 vypočte jako jedna 
dvanáctina 104 % objemu úhrady za rok 2017. 

2. Úhrada laboratorních služeb
Dohodnutý způsob úhrady laboratorních služeb pro rok 2019 

v principu odpovídá způsobu úhrady, který zakotvují úhradové vy-
hlášky z minulých let, ale jsou zde některé novinky. ČLK předložila 
vlastní návrh na úhradu laboratorních služeb spočívající v navýšení 
referenčního limitu pro služby uvedené níže v části C) o 5 %, který 
nebyl v rámci dohodovacího řízení ze strany zdravotních pojišťoven 
akceptován. Dohodnutý byl 4% nárůst.

A. Výkonový způsob úhrady 
I nadále platí, že výkony screeningu děložního hrdla jsou hraze-

ny výkonově bez regulace s dohodnutou hodnotou bodu 1,06 Kč.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

VS = (HB – FS) * min 1; 1,02 * 
PBref

UOP ref

PBho

UOPho
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B. Úhrada výkonů 09119 a 97111
Pro výkon 09119 (odběr krve ze žíly u dospělého nebo u dítěte nad 

10 let) a pro výkon 97111 (separace séra nebo plazmy) je stanovena 
hodnota bodu 1,03 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony nevstupuje 
do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu C. Uvedené výkony 
nicméně nebudou hrazeny výkonově, ale jejich úhrada bude limi-
tována podle referenčního období (2017). Zdravotní pojišťovna 
v roce 2019 za tyto výkony poskytovateli uhradí maximálně 105 % 
celkového objemu úhrady za tyto výkony v roce 2017, který se vy-
počte jako součin počtu vykázaných bodů za tyto výkony v roce 2017 
a hodnoty bodu 1,03 Kč. 

Vzorec pro výpočet limitu úhrady za výkony 09119 a 97111 je 
stanoven následovně: 
PBref x HB x 1,05
kde:
PBref  je celkový počet bodů za výkony č. 09119 a č. 97111 poskytova-
telem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v roce 2017,
HB  je hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

C. Úhrada ostatních laboratorních služeb
Úhrada ostatních laboratorních služeb, které nejsou uvedeny 

v bodě A nebo B, bude i v roce 2019 zastropována maximální celkovou 
úhradou, která se vypočte podle průměrné úhrady v referenčním 
období (PUROicz), kterým je rok 2017, a počtu ošetřených po-
jištěnců v roce 2019. 

Jedná se o následující laboratorní služby, u nichž byla dohodnuta 
následující hodnota bodu:

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 
812 až 815, 817, 818, 819 a 823 se stanoví hodnota bodu 0,71 Kč pro 
držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení 
o auditu II NASKL v hodnoceném období. 

Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 802 se stanoví 
hodnota bodu 0,85 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN 
ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. 

V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení 
platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťov-
ně osvědčení navazující na platnost původního osvědčení. Nové 
osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději 
do 31. 12. 2019, přičemž hodnota bodu podle předchozích odstavců 
bude stanovena od data platnosti osvědčení. 
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Nemocnice a porodnice 
Neratovice

Jsme nemocnice rodinného typu, držitel prestižního ocenění hodnocení zaměstnanců – 2. místo v kraji, poskytovatel komplexní základní a vysoce odborné specializované 
lékařské i ošetřovatelské péče a do svého přátelského týmu hledáme lékaře:    ANESTEZIOLOG    GASTROENTEROLOG    NEUROLOG    LÉKAŘ NA GYNEKOLOGICKO-
PORODNICKÉ ODDĚLENÍ    LÉKAŘ NA CHIRURGICKOU AMBULANCI    LÉKAŘ NA NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍLÉKAŘ NA NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU - Volejte  +420 739 603 691, 315 637 337
nebo pište na personalistka.ner@mediterra.cz   www.nemocnice-neratovice.cz

10 DŮVODŮ, PROČ PRACOVAT PRÁVĚ PRO NÁS:
  velmi dobré mzdové podmínky
  celosvětová asistenční služba pro zaměstnance zdarma - ELA - komplexní anonymní řešení
  všech problémů v oblasti práva, fi nancí, zdraví a psychologie
  benefi t masáže pro zaměstnance
  možnost dalšího vzdělávání s fi nanční podporou zaměstnavatele
  příspěvek na zaměstnanecké stravování
  5 týdnů dovolené
  práce na plný nebo zkrácený úvazek ve směnném provozu 
  pěkné pracovní prostředí, přátelský kolektiv
  dobrá dopravní dostupnost z Prahy (25min)
  práce v úspěšné nemocnici se stabilním zázemím renomované mezinárodní společnosti

HLEDÁME LÉKAŘE RŮZNÝCH SPECIALIZACÍ

Pro všechny ostatní neakreditované odbornosti, případně 
odbornosti, pro které nebude poskytovatel držitelem osvěd-
čení, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč.

b) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 se stanoví 
hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

Princip regulace objemu úhrady bude v roce 2019 stejný jako 
v letech 2016 až 2018 s tím rozdílem, že referenční limit úhrady 
(PUROicz) bude u všech poskytovatelů navýšen o 4 %  (v roce 2018 
to byla 2 %) a současně je nově zakotven mechanismus navy-
šující hodnotu PUROicz u poskytovatelů uvedených výše pod 
bodem a), u nichž při úhradě za rok 2017 poklesla skutečná 
hodnota bodu pod 85 % stanovené hodnoty bodu. 

I v roce 2019 budou zdravotní pojišťovny při výpočtu celkové 
úhrady za rok 2019 postupovat tak, že vypočtou výši úhrady způ-
sobem uvedeným níže v bodě 1 i 2 a následně poskytovateli uhradí 
nižší z takto vypočtených částek. To znamená, že pokud plná hodnota 
vykázané péče vypočtená podle bodu 1 překračuje limit vypočtený 
podle bodu 2, zdravotní pojišťovna uhradí pouze limit vypočtený podle 
bodu 2. Naopak, pokud plná hodnota péče vypočtená podle bodu 1 
nepřekročí limit úhrady podle bodu 2, uhradí zdravotní pojišťovna 
poskytovateli částku vypočtenou podle bodu 1. 
1. Výpočet maximální hodnoty vykázané péče = (počet vykázaných 
bodů v roce 2019 × stanovená hodnota bodu pro rok 2019 uvedená 
výše v bodě a) a b) + hodnota vykázaného ZUM/ZULP.
2. Výpočet limitu úhrady podle vzorce:
POPicz × PUROicz × 1,04,
kde:
POPicz  je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetře-
ných poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených výše pod 
písm. a), resp. b) v roce 2019, kromě unikátních pojištěnců, na 
které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon 09119 
nebo výkon 97111.
PUROicz  je průměrná úhrada za výkony, včetně ZUM/ZULP, na 
jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve 
všech odbornostech uvedených shora pod písm. a) a b) v roce 2017. 
Do průměrné úhrady se nezapočítává úhrada za výkony 09119 
a 97111 vypočtená na základě skutečné hodnoty bodu HBskut.

U poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornostech 
uvedených výše pod písm. a), u kterých poklesla v roce 2017 sku-

tečná hodnota bodu HBskut pod hodnotu minimální hodnoty bodu 
HBmin, bude hodnota PUROicz stanovena podle hodnoty PUROicznové 
následovně:
PUROicznové = 

        
 × PUROicz

kde:
HBmin  je minimální hodnota bodu stanovená ve výši 85 % hod-
noty bodu dané odbornosti v roce 2017.
HBskut  je skutečná hodnota bodu poskytovatele stanovená jako:
HBskut = 
kde:
UHRref  je celková výše úhrady v roce 2017,
PBref  je celkový počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
bodů v roce 2017.

Shora uvedený mechanismus, který je do úhrad zakotven zcela 
nově, dorovnává referenční limit (PUROicz) alespoň na úroveň 85 % plné 
úhrady. To znamená, že poskytovateli, který např. poskytuje zdravotní 
služby v odbornosti 801, je držitelem osvědčení a v roce 2017 mu byly 
vykázané a uznané zdravotní služby zdravotní pojišťovnou uhrazeny 
se skutečnou hodnotou bodu pod 0,6035 Kč (85 % plné hodnoty bodu 
0,71 Kč), bude PUROicz navýšeno na úroveň 85 % plné úhrady. Pokud by 
například vyšla u tohoto poskytovatele v roce 2017 skutečná hodnota 
bodu 0,58 Kč, navýší se PUROicz indexem 1,04 (podíl 0,6035 a 0,58) a pro 
výpočet celkové úhrady v roce 2019 bude použita tato vyšší hodnota 
referenčního limitu (PUROicznové).

Celková výše úhrady podle shora uvedeného vzorce se stanoví sou-
hrnně pro všechny odbornosti uvedené v písm. a) a zvlášť souhrnně pro 
odbornost v písm. b).

Výkonově bez omezení úhrady výše uvedeným vzorcem budou hra-
zeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům. Regulace 
objemu úhrady podle úhrady v referenčním období se neuplatní ani 
u poskytovatelů, kteří v roce 2017 nebo 2019 v rámci jedné odbornosti 
ošetřili méně než 10 unikátních pojištěnců dané zdravotní pojišťovny. 
V obou uvedených případech se výkony hradí s plnou hodnotou bodu.

Měsíční předběžná úhrada se pro rok 2019 vypočte jako jedna 
dvanáctina 105 % objemu úhrady za rok 2017. Předběžné měsíční 
úhrady se vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání nejpozději 
do 150 dnů po skončení roku 2019.

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, 

advokátka, právní kancelář ČLK

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

HBmin

HBsku

UHRref

PBref
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Prezident ČLK se v květnu písemně obrátil na předsedu vlády Ing. Babiše s žádostí o vyšší valorizaci pojistného 
za tzv. státní pojištěnce. Pan premiér předtím veřejně vyjádřil úmysl podporovat růst výdajů na zdravotnictví 
tak, aby také Česká republika směřovala k hranici výdajů na úrovni 9 % HDP, která je běžná ve vyspělých 
státech EU. Vzhledem k stárnutí populace bude totiž i v naší ekonomice hrát zdravotnictví spolu se sociálními 
službami stále důležitější roli.

Vyšší valorizaci platby za státní  
pojištěnce vláda odmítá

Vzhledem k současné politické situaci, 
kdy je existence levicové vlády závislá na 
podpoře komunistů, zůstává pravděpodobně 
jediným možným zdrojem podstatného zvý-
šení finančních prostředků pro zdravotnictví 
valorizace platby pojistného za tzv. státní 
pojištěnce. Tato valorizace by však musela 
být vyšší, než kolik odpovídá textu zákona 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 
19. 9. 2017, tedy vyšší než předpokládaných 
49 Kč. 

Vzhledem k příznivému ekonomickému 
vývoji i díky růstu výběru daní si tento způ-
sob nezbytné podpory našeho zdravotnictví 
stát může dovolit. Nárůst plateb pojistného 
od 1. ledna 2019 by podle komory mohl být 
o asi 200 Kč. 

Na základě rozhodnutí vlády, ve které 
byl Ing. Babiš místopředsedou a ministrem 
financí, stanovilo s účinností od 1. ledna 2018 
nařízení vlády č. 140/2017 Sb. vyměřovací zá-
klad pro pojistné u osoby, za kterou je plátcem 
pojistného stát, ve výši 7 177 Kč na kalendářní 

měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřo-
vacího základu činí tedy v současnosti 969 Kč  
měsíčně. Stejná vláda rovněž prosadila 
zmiňovanou novelu zákona o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění zveřejněnou ve 
Sbírce zákonů dne 19. září 2017, která stanoví 
s účinností od 1. 1. 2019 vyměřovací základ 
pro platbu pojistného státem ve výši 7 540 Kč 
(pojistné z této částky by mělo být 1 018 Kč), 
s účinností od 1. 1. 2020 pak stanoví vyměřo-
vací základ pro platbu pojistného státem ve 
výši 7 903 Kč (pojistné z této částky by mělo 
být 1 067 Kč).

Díky tomu, že zůstává v platnosti § 3c) 
odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., který říká, 
že „částku vyměřovacího základu uvedenou 
v odstavci 1 může vláda vždy do 30. června 
změnit svým nařízením, a  to s  účinností 
k 1. lednu roku následujícího; přihlíží při-
tom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované 
Českým statistickým úřadem, k možnostem 
státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance 
veřejného zdravotního pojištění“, může vláda 
nyní na základě svého usnesení rozhodnout 

s přihlédnutím ke stavu ekonomiky a zdra-
votnictví o vyšší valorizaci.

Z dopisu ministra zdravotnictví (pří-
loha), který nám z pověření předsedy vlá-
dy odpověděl, vyplývá, že vyšší valorizace 
platby za státní pojištěnce není nutná, 
neboť v rámci dohodovacího řízení byly 
ve všech segmentech uzavřeny dohody, 
na jejichž profinancování budou mít po-
jišťovny dost peněz i bez další valorizace 
platby státu za děti, důchodce a nezaměst-
nané. Je prostě škoda, že zástupci po-
skytovatelů zdravotních služeb byli při 
jednání s pojišťovnami příliš skromní a že 
se snažili vyhovět přání pana ministra, 
který tolik stál o dohody, které by mohl 
prezentovat jako svůj úspěch. 

Kdo chce moc, může dostat málo nebo, 
v souladu s českým příslovím, také vůbec nic. 
Ten, kdo se však dopředu spokojí s málem, 
s jistotou nikdy více nedostane. A navíc ztrácí 
morální právo si stěžovat na nějakou nespra-
vedlnost. Vždyť dostal přece to, co chtěl. 

Milan Kubek

Dopis ministra zdravotnictví  
prezidentovi ČLK
Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych z pověření pana před-
sedy vlády reagoval na Váš dopis týkající se 
dalšího navýšení platby za státní pojištěnce 
s účinností od 1. 1. 2019.

Jak jistě víte, v současné chvíli je na 
základě dohodovacího řízení uzavře-
no všech čtrnáct dohod s jednotlivými 
segmenty zdravotních služeb, a to plně 
v souladu s předpokladem obsaženým 
v ustanovení § 17 odst. 5 zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění. Podle ak-
tuálních predikcí příjmové stránky se 
přitom mohu domnívat, že zdroje systému 

veřejného zdravotního pojištění vytvo-
řené v roce 2019 budou plně dostačovat 
k pokrytí financování všech zmíněných 
dohod i bez dalšího navýšení platby za 
státní pojištěnce.

S  požadavkem na případné navýšení 
příspěvku státu v roce 2019 jsem se ovšem 
ještě před skončením dohodovacího řízení 
obrátil na ministryni financí. Z jejího vyjá-
dření vyplynulo, že rozpočtové požadavky 
jednotlivých kapitol již v současné době vý-
znamně převyšují možnosti státního rozpoč-
tu na rok 2019. Přestože bych tedy byl rád za 
další dodatečné zdroje systému veřejného 

zdravotního pojištění již v příštím roce, není 
takový požadavek s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti reálný. Jen pro doplnění poté 
dodávám, že překážkou Vámi navrhované 
změny je i to, že část zákona, kterou se navy-
šuje vyměřovací základ pro platbu za státní 
pojištěnce, nabude účinnosti 1. ledna 2019. 
Jak přitom plyne z § 3c odst. 2 zákona o po-
jistném na veřejné zdravotní pojištění, výše 
vyměřovacího základu se nařízením mění 
vždy jen s účinností k 1. lednu příslušného 
kalendářního roku. V případě kolize nabytí 
účinnosti obou právních předpisů je poté 
zřejmé, že i v případě přijetí nařízení vlády 

LOK-SČL 
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Vážený pane prezidente,
obdržela jsem Váš druhý dopis ve věci vyšší valorizace platby 

ze státního rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění ze 
dne 15. 6. 2018, č. j.: 437/2018. Reaguji dle Vámi uváděné struktury 
připomínek:

1. Děkuji za upřesnění Vašeho návrhu na vyšší valorizaci vyměřo-
vacího základu pro tzv. státní pojištěnce. Ani to však nic nemění na 
skutečnosti, že vzhledem k požadavkům správců všech rozpočtových 
kapitol se nachází mimo možnosti státního rozpočtu.

2. Zajištění kvalitních a dostupných zdravotních služeb je jed-
nou z největších priorit současné vlády. Odráží se to, mimo jiné, 
ve skutečnosti, že odhadované zdroje i výdaje systému veřejného 
zdravotního pojištění v roce 2019 vzrostou o zhruba 20 mld. Kč, 
což představuje společně s předpokládaným růstem v roce 2018 
rekordně vysokou částku za poslední dekádu. Na tom se podílí nejen 
růst české ekonomiky, ale také opatření Ministerstva financí v boji 
proti daňovým únikům a již schválené zvýšení platby za tzv. státní 
pojištěnce. Ta z pohledu podílu na výdajích státního rozpočtu před-
stavuje významně nadprůměrnou hodnotu od zavedení této platby 
v 90. letech minulého století.

3. Nemohou souhlasit s Vaším tvrzením, že by vyměřovací zá-
klad pro osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění stát, bylo možné měnit pro rok 2019 nařízením vlády, když 
zákon jednoznačně stanoví hodnotu vyměřovacího základu. Opírám 
se též o stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které je gestorem 
příslušného zákona: „Navýšení nelze z legislativních důvodů reali-
zovat prostřednictvím nařízení vlády, jak navrhuje Česká lékařská 
komora, ale bylo by nutné předložit novelizaci zákona o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění.“

Jak jsem zmiňovala v předchozím dopise, Ministerstvo financí 
bude nyní ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví hledat ade-
kvátní mechanismus automatické valorizace transferu do systému 
veřejného zdravotního pojištění. Budu velmi ráda za Váš příspěvek 
do této diskuse.

S pozdravem
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí

by platila částka obsažená v novele zákona o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění.

Rád bych Vás, vážený pane prezidente, ovšem ujistil, že mým 
cílem je stabilizovat výši odvodu za ostatní skupiny obyvatelstva. 
Není možné si představit dlouhodobou udržitelnost systému, v němž 
se pojistné ekonomicky aktivní části obyvatelstva zvyšuje mno-
hem rychleji než pojistné odváděné za státní pojištěnce, kterých je 
v současnosti téměř šest milionů. Za tím účelem již Ministerstvo 
zdravotnictví zahájilo přípravy zakotvení automatické valorizace 
platby státu za skupinu státních pojištěnců od roku 2021, přičemž 
předpokládám její předložení do vnitřního připomínkového řízení 
ještě v srpnu letošního roku.

S pozdravem 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Dopis ministryně financí 
prezidentovi ČLK

LOK-SČL 

Nemocnice Tábor, a.s., 
přijme do pracovního  
poměru:

Lékaře/ku pro Interní oddělení 
– gastroenterologie

•  specializovaná způsobilost či zařazení v oboru 
vítáno 

• vhodné i pro absolventy VŠ 

Nabízíme:
• práci ve stabilní společnosti
• nástup ihned nebo podle dohody
• plný pracovní úvazek
•  po zapracování možnost trvalého pracovního 

poměru
•  výhodné mzdové ohodnocení v souladu s vnitřními 

předpisy dle dosažené praxe a kvalifikace
•  možnost absolvování specializačního vzdělání 

bez smluvního závazku
•  možnost dalšího odborného růstu, jsme držiteli 

akreditace pro další vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
•  pracovní doba, včetně ÚPS v souladu se zákoníkem 

práce
•  možnost ubytování na ubytovně v areálu 

nemocnice
• cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně
•  příspěvek na penzijní připojištění (při plném 

pracovním úvazku a pracovním poměru trvajícím 
alespoň 1 rok) 

• náborový příspěvek
• zaměstnaneckou slevu do lékárny 10%
• parkovací místo zdarma
• zvýhodněný telefonní tarif

Nástup ihned, popřípadě dle dohody.

Nemocnice Tábor, a.s. má akreditaci I. stupně  
na vzdělávání lékařů v oboru gastroenterologie  
a II. stupně v oboru vnitřní lékařství

Bližší informace podá:
MUDr. Ladislav Douda, primář INT G  
tel. 381 606 000; 737 266 127;  
ladislav.douda@nemta.cz
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Vážené kolegyně a kolegové, jistě sledujete poslední události týkající se odměňování ve zdravotnictví 
na rok 2019. Bezprostředně po sněmu LOK-SČL dne 4. 5. 2018 předseda vlády Babiš slíbil plošné 
navýšení tarifních platů o 10 %. Pravdivost jeho slibu však vydržela necelé tři týdny. 

Nastal čas začít dodržovat zákon

Dne 24. 5. 2018 proběhlo jednání mezi 
předsedou vlády a řediteli nemocnic. Na tomto 
jednání předseda vlády otočil o 180 stupňů a na 
základě tlaku některých ředitelů nemocnic 
svůj slib zrušil a zvýšení tarifních platů vetoval.  

Následně pak v rámci dohodovacího řízení 
o úhradě péče na rok 2019 segment nemocnic 
přistoupil na návrhy zdravotních pojišťoven, 
ačkoliv jsme byli do poslední chvíle ujišťováni, 

že navrhované navýšení úhrad je pro nemoc-
nice neakceptovatelné. 

Plánované navýšení úhrad pro nemocnice 
činí pro rok 2019 asi 13 miliard Kč, přičemž 
nemocnice na začátku jednání požadovaly 
20 miliard Kč, které by kryly veškeré finanční 
potřeby nemocnic. Nekorektním jednáním 
ze strany zástupců vedení nemocnic došlo 
k paradoxní situaci, kdy pro rok 2019 dostá-
vají ředitelé nemocnic sice nejvyšší meziroč-
ní nárůst finančních prostředků, ale kromě 
avizovaného navýšení příplatků za směnný 
provoz pro sestry nemusí tyto peníze použít 
na navýšení platů a mezd. Přitom vůbec není 
zatím jasné, jak velkého počtu sester se toto 
navýšení příplatků bude týkat. 

Poté, co všechny asociace nemocnic vy-
stoupily z Unie zaměstnavatelských svazů ve 
snaze zabránit jednání o kolektivní smlouvě 
vyššího stupně, jde ze strany některých před-
stavitelů nemocnic o další nepřátelský čin ve 
vztahu k nemocničním zaměstnancům. 

Proto jsme se rozhodli již dále nepodporo-
vat vedení nemocnic tím, že v zájmu zachování 
dostupnosti nepřetržité zdravotní péče a za-

chování sociálního smíru dlouhodobě akcep-
tujeme porušování zákonů České republiky. 

Protože ze strany vedení některých ne-
mocnic při jednáních zaznělo, že personální 
krize se lékařů vlastně netýká, je potřeba jasně 
ukázat skutečný stav. Toto se prokáže nejlépe 
tím, že se lékaři budou řídit všemi pracovně-
právními předpisy. 

Pokud bychom nechali toto podlé jed-
nání ze strany představitelů vlády a za-
městnavatelů bez odezvy, pak hrozí, že 
v dalších letech se budou podmínky lékařů 
dále zhoršovat. 

Z toho důvodu vyzýváme lékaře čes-
kých nemocnic, aby se připravili na přísné 
dodržování limitů přesčasové práce a k vy-
povězení souhlasu s přesčasovou prací nad 
limit 150 hodin ročně.  

Přesná strategie s detailním načasová-
ním bude domluvena na poradě LOK-SČL 
ve Skalském Dvoře 7.–9. 9. 2018. 

Prosíme představitele MO LOK-SČL 
o účast na této poradě a o rozšíření této 
informace mezi všechny lékaře nemocnic. 

MUDr. Martin Engel,  předseda LOK-SČL

Lékařský odborový klub vyzval asociace nemocnic k jednání o tzv. vyšší kolektivní smlouvě, kte-
rá by upravila pravidla odměňování zaměstnanců nemocnic. Aby se asociace nemocnic vyhnuly 
zákonem dané povinnosti o takové kolektivní smlouvě jednat, rozhodly se nejenom vystoupit z Unie 
zaměstnavatelských svazů, ale přímo popřít smysl své existence daný jejich stanovami. Těžko říci, 
zda je takový postup více směšný, či více trapný.

Vtip měsíce

Čtenář nechť si učiní obrázek sám na zá-
kladě dvou dokumentů získaných z webových 
stránek AČMN.

Dokument číslo 1
Usnesení Shromáždění delegátů AČMN 

konaného dne 24. 5. 2018 v Praze:
Shromáždění delegátů AČMN za 6. kon-

statuje: „AČMN podle svých stanov není 
organizací zaměstnavatelů. Stanovy AČMN 
ji nezmocňují sjednávat za své členy kolek-
tivní smlouvy vyššího typu. Ke sjednání ta-
kové smlouvy by bylo nezbytné samostatné 
zmocnění od členů AČMN.“

Dokument číslo 2
Stanovy Asociace českých a moravských 

nemocnic (AČMN):
I. Poslání
Asociace českých a  moravských 

nemocnic (dále Asociace) je nezávislým 
a dobrovolným sdružením zdravotnic-
kých zařízení, nemocnic, léčeben, poli-
klinik, zařízení sociální péče a podobných 
zařízení, která jsou právnickými osobami 
nebo jejich částmi a plní funkci zaměst-
navatelů…

III. Úkoly a cíle
§ 4 odst. 2.

Kvalifikovaná oponentura vůči míst-
ním a  ústředním orgánům i  zdravot- 
ním pojišťovnám. Hájení společných  
zájmů profesních tj. (zdravotnických), 
zájmů zaměstnavatelských i  podnika-
telských.

Nevím jak vám, ale mně to celé připo-
míná jeden dětský vtip: „Hádejte, co je to? 
Vypadá to jako pes, štěká to jako pes, vrčí to 
jako pes, vrtí to ocáskem jako pes. Správná 
odpověď zní, že to musí být nepochybně 
klokan.“

Milan Kubek

LOK-SČL ČINNOST ČLK
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Podrobnosti k programu jsou pořád na stejném místě – na 
stránkách České lékařské komory (www.lkcr.cz), kde je banner 
s logem T-Mobile. Ale nově je pod ním odkaz na stránky a tam 
se dozvíte všechny potřebné informace o T-Mobile programu 
a navíc si teď můžete sami T-Mobile program spravovat.

K přihlášení na webové stránky stačí mít u sebe číslo T-Mobile 
programu ČLK a také jeho heslo. Všechny tyhle informace Vám 
koncem července pošleme e-mailem z centrální kanceláře ČLK, 
pokud jste komoře dali svoji e-mailovou adresu.

V posledních dnech Vám na tento e-mail přišla zpráva k udělení 
souhlasu s jeho používáním v souladu se směrnicí GDPR. Tento 
proces bude trvat do konce července. Pokud jste nám e-mail  
k dispozici nedali nebo neudělíte nově souhlas s jeho  
používáním, nebudeme Vám moci informace o čísle programu 
a heslu odeslat. Jestli tyhle informace potřebujete hned,  
dostanete je na svém OS ČLK.  

Věříme, že Vám program T-Mobile a ČLK bude stále přinášet 
výhody. A v současné době jednáme o dalších vylepšeních.

RÁDI BYCHOM VÁM 
DALI VĚDĚT 
O ZMĚNĚ, KTERÁ SE 
TÝKÁ ZÍSKÁVÁNÍ 
INFORMACÍ O T-MOBILE 
PROGRAMU ČLK.

MUDr. Michal Sojka 
ČLK

Petr Dýcka
T-Mobile

TMOBI180306_Inzerce_CLK_00.indd   1 29/06/2018   10:35

Inzerce

Zůstaňte i nadále v elektronickém  
kontaktu s Českou lékařskou komorou
Kolegyně, kolegové,

jistě jste zaznamenali vlnu žá-
dostí komory o udělení souhlasu 
k evidenci vašich e-mailových adres, 
které používáme výhradně k roze-
sílání informací vztahujících se ke 
zdravotnictví, a  to s  ohledem na 
Obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů (GDPR), jež vstoupilo 
v účinnost 25. 5. 2018.  Řada z vás již 
souhlas udělila, za což vám děkuji. 
Současně bych chtěl vyzvat i ostat-
ní lékařky a lékaře, kteří souhlas 
doposud neudělili, aby nezůstávali 
pasivní a poskytli své stavovské or-
ganizaci souhlas se zasíláním in-

formací prostřednictvím e-mailu. 
Informovanost členů komory je pro 
mě jednou z nejdůležitějších čin-
ností komory, a právě elektronická 
forma pomáhá efektivně a cíleně 

informovat o ožehavých tématech, 
která jsou dále publikována napří-
klad v časopise Tempus medicorum.

Máte-li technický problém či do-
taz anebo potřebujete s udělením 
souhlasu pomoc, obraťte se na pově-
řence pro ochranu osobních údajů, 
kterým je Mgr. Daniel Valášek, tel. 
605 700 262, e-mail: kancelarclk@
clkcr.cz.

Věřím, že elektronickou komu-
nikaci považujete stejně jako my za 
nejefektivnější, a z tohoto důvodu 
ji podpoříte.

MUDr. Milan Kubek, 
prezident ČLK 
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Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro soukromé lékaře a některé další kategorie podnikatelů 
plánované původně již od 1. 3. 2018 zrušil Ústavní soud (ÚS). Ministerstvo financí následně začalo připravovat 
novelu zákona, která by odpovídala požadavkům ÚS.

Ministryně financí výjimku  
lékařům nedá

Lékařská komora již v lednu letošního 
roku vyzvala ministryni financí JUDr. Schi-
llerovou k jednání o výjimce pro soukromé lé-
kaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravot-
ních pojišťoven jsou registrované již dávno. 

U většiny soukromých lékařů by nemělo 
zavádění EET žádný význam. 

Komora navrhovala tyto tři možnosti 
řešení:

1. Generální výjimka pro poskytovate-
le ambulantních lékařských služeb, kte-
ří mají smlouvu s některou z veřejných 
zdravotních pojišťoven.

2. Osvobození od povinnosti EET pro 
poskytovatele ambulantních lékařských 
služeb, jejichž hotovostní příjmy nepře-
sahují 20 % z celkových příjmů.

3. Osvobození od povinnosti EET pro 
poskytovatele ambulantních lékařských 
služeb, jejichž hotovostní příjmy nepře-
sahují 200 000 Kč/rok.

Jednání s paní ministryní, která se tvářila 
vstřícně, se uskutečnilo 9. 2. 2018.  Byli jsme 
informováni, že Ministerstvo financí ČR po 
jednání s podnikatelskými svazy navrhuje 
vytvoření institutu tzv. zvláštního režimu 
evidence tržeb. O zařazení do tohoto off-line 
režimu by musel daňový poplatník požádat 
finanční správu. Poplatníci, kterým by byl 
tento status přiznán, by nemuseli evidovat 
tržby elektronicky, mohli by vést pouhý po-
kladní deník (archivace příjmových dokladů), 
přičemž by jedenkrát za čtvrt roku předávali 
údaje finančnímu úřadu. Možnost této výjim-
ky by měly fyzické osoby, které nejsou plátci 
DPH, jejichž hotovostní příjmy nepřesáhnou 
200 000 Kč za rok a zároveň nejde o více než 
500 plateb za rok. Podmínku stran DPH sou-
kromí lékaři většinou splňují, neboť zdravotní 
služby hrazené z veřejného zdravotního po-
jištění jsou od DPH osvobozeny.

Zásadní problém, na kterém se ukázalo, že 
všechny ty různé podnikatelské svazy a hos-
podářské komory nás lékaře vůbec nerepre-
zentují, tkví v tom, že velká část soukromých 
lékařů provozuje své praxe jako právnické 

osoby, především společnosti s ručením ome-
zeným. Podle údajů Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky (ÚZIS) v současnosti 
12 700 (36 %) poskytovatelů ambulantních 
zdravotních služeb jsou právnické osoby. 
Poté, co jsem na tento problém upozornil, 
zakončila paní ministryně jednání příslibem, 
že pokud naši připomínku uplatníme v rámci 
připomínkového řízení, bude se nám snažit 
vyhovět.

Dne 8. 3. 2018 zaslal prezident ČLK minis-
tryni financí další dopis, ve kterém zopakoval 
návrhy ČLK včetně jejich zdůvodnění, a to 
s odvoláním na sliby paní ministryně z 9. 2. 
2018. 

Své připomínky a návrhy uplatnila ČLK 
rovněž v rámci meziresortního připomín-
kového řízení vyhlášeného dne 15. 3. 2018. 
Ministerstvo financí však 11. 5. 2018 návrhy 
komory odmítlo. Dne 14. 5. 2018 se prezident 
ČLK s žádostí o pomoc obrátil na předsedu 
vlády Ing. Babiše. Dne 15. 5. 2018 prezident 
ČLK písemně informoval Ministerstvo fi-
nancí, že ČLK na svých připomínkách trvá, 
a dne 17. 5. 2018 se obrátil s vysvětlujícím 
dopisem a s žádostí o řešení situace rovněž 
na ministryni financí JUDr. Schillerovou.

Připomínky a  pozměňovací návrhy, 
které komora v rámci připomínkového ří-

zení uplatnila, byly většinou odmítnuty. 
V podstatě jediné, o čem se nám Minister-
stvo financí podařilo přesvědčit a co jsme 
prosadili, je to, že možnost požádat si o za-
řazení do tzv. off-line systému evidence 
tržeb budou mít i ti soukromí lékaři, kteří 
provozují své praxe formou společností 
s ručením omezeným. 

Z odpovědi paní ministryně Schillerové ze 
dne 21. 6. 2018 vyplývá, že vláda je definitivně 
rozhodnutá soukromým lékařům výjimku 
neudělit, a to bez ohledu na skutečnost, že 
u většiny soukromých lékařů jsou hotovostní 
příjmy zcela marginální, a že tedy zavedení 
povinnosti EET u této skupiny podnikate-
lů nebude mít z fiskálního hlediska žádný 
význam.

Jsem smutný z toho, že ideologická za-
slepenost převážila nad racionálním uva-
žováním, a že se tak elektronická evidence 
tržeb stane vedle povinných elektronických 
receptů dalším důvodem, proč část lékařů 
v seniorském věku ukončí v příštím roce pro-
voz svých praxí. Průběžné odevzdávání po-
kladních dokladů na finanční úřad u drobných 
daňových poplatníků považuji za nesmysl, 
který v konečném důsledku bude soukromé 
lékaře obtěžovat ještě více než elektronická 
evidence.                                                        Milan Kubek
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ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 

Vysvětlení ministryně financí
Vážený pane prezidente,
děkuji Vám za Vaše podání k problematice 

evidence tržeb u poskytovatelů ambulantních 
služeb a dovolte mi k této věcné vyjádření.

Velice mne mrzí, pokud jste na základě 
předchozích jednání dospěl k závěru, že jsem 
ztotožněna s myšlenkou úplného vynětí hoto-
vostních tržeb lékařů z evidence tržeb. Zřej-
mě se jednalo o nedorozumění, resp. záměnu 
úplné výjimky z evidence tržeb a speciálního 
zvláštního režimu evidence tržeb, který je také 
někdy (zejména médii) nesprávně označován 
jako výjimka. Ačkoliv chápu specifika výkonu 
dotčené činnosti, domnívám se, že k úplnému 
vynětí těchto tržeb neexistuje u poskytovatelů 
ambulantních služeb po věcné stránce rele-
vantní důvod.

Pokud má být evidence tržeb ve svém zá-
měru skutečně efektivní, musí být nastavena 
tak, aby obsahovala co nejméně výjimek. Kaž- 
dá další výjimka totiž zakládá oprávněný po-
cit znevýhodnění u podnikatelů, kteří dané 
povinnosti budou i přes obdobné podmínky 
podléhat. Z toho důvodu Ministerstvo financí 
přistupuje k úplnému vynětí pouze v přípa-
dech, kdy by evidenční povinnost znemožni-
la nebo zásadně ztížila výkon podnikatelské 
činnosti, nebo v  případech, kdy ve vztahu 
k hotovostním tržbám existují natolik silné 
kontrolní mechanismy založené jiným práv-
ním předpisem, že tuto nezákonnou praxi 
zcela znemožňují.

Domnívám se, že ani jeden z předpokladů 
vynětí není v případě poskytovatelů ambu-
lantních služeb naplněn, spíše naopak. 
V porovnání s ostatními podnikatelskými 

segmenty jsou poskytovatelé ambulantních 
služeb dobře vědomostně i technicky vybave-
ni – využití počítače je u nich běžnou praxí, 
jeho prostřednictvím běžně elektronicky ko-
munikují např. se zdravotními pojišťovnami, 
jejich počítačové povědomí je tedy v porov-
nání s jinými podnikatelskými segmenty na 
výrazně vyšší úrovni.

I přes výše uvedené respektuji, že pro ně-
které lékaře může být elektronická evidence 
komplikací. Z toho důvodu, s přihlédnutím 
ke specifikům podnikání formou právnické 
osoby, jsme poskytovatele zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, 
kteří přijímají za jejich poskytování úhrady od 
zdravotní pojišťovny ( bez ohledu na právní 
formu), zařadili mezi subjekty, jež budou 
moci využít zvláštního režimu, naplní-li pod-

mínky definované v novele zákona o evidenci 
tržeb. Jak je uvedeno výše, tento režim tedy 
budou moci využít nejen lékaři, kteří jsou 
podnikající fyzickou osobou, ale též práv-
nické osoby (zejména společnosti s ručením 
omezeným), které v tomto segmentu působí, 
nepřekročí-li zákonem stanovený limit hoto-
vostních tržeb a počtu zaměstnanců.

Díky tomu dojde k minimalizaci nákla-
dů, jakož i eliminaci požadavku počítačové 
gramotnosti. Jsem přesvědčena, že množ-
ství těchto hotovostních plateb, kterých je 
( jak sám uvádíte) u lékařů velmi omezené 
množství, nebude mít žádný vliv na plynulost 
výkonu podnikatelské činnosti – údaje o po-
platníku a provozovně lze vyplnit a nachystat 
dopředu, při přijetí tržby tak bude pro účely 
evidence tržeb postačovat, bude-li doplněna 
pouze celková částka (zákon o evidenci tr-
žeb nevyžaduje popis jednotlivých položek, 
ale skutečně pouze celkovou sumu), datum 
a čas. V tomto ohledu dochází pouze k věcně 
zanedbatelnému posunu v porovnání se zá-
konem o ochraně spotřebitele, který již dnes 
mj. i lékařům ukládá, aby při přijetí tržby 
na žádost klienta účtenku vystavili.

V porovnání se zákonem o ochraně spo-
třebitele však s sebou zvláštní režim podle 
zákona o evidenci tržeb nese významný be-
nefit v podobě přenesení nákladů na nákup 
účtenek na stát, jakož i benefit v  podobě 
zproštění požadavku učit se práci s novým 
softwarem.

S pozdravem
JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D.,

ministryně financí

Představenstvo společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

PRIMÁŘE ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ

Požadavky: VŠ LF, atestace v oboru, licence ČLK na výkon funkce primáře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti, předchozí zkušenosti s řízením většího kolektivu výhodou, občanská a morální bezúhonnost, minimálně 10 let praxe v oboru od složení 
atestace (cca 15 let v oboru), minimálně 3 roky praxe na lůžkové části ARO na srovnatelném pracovišti.

Písemné přihlášky doplněné osobním dotazníkem, stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání a kvalifi kaci, osvědčením 
a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., doručte nejpozději do 31. července 2018 do 14,00 hod. na sekretariát vedení společnosti Nemocnice 
České Budějovice, a. s. s uvedením textu „VŘ na prim ARO“ na obálce.

Kromě výše vyžádaných podkladů požadujeme detailní znalosti o nemocnici z dostupných zdrojů (Výroční zpráva Nemocnice České Budějovice, a. s., webové 
stránky nemocnice apod.) z hlediska ekonomického, výkonnostního, personálního a tak dále. S cílem získání konkrétních poznatků o případném budoucím 
pracovišti ve smyslu poznání všech oblastí, kam ARO zasahuje, doporučujeme uchazečům vykonat návštěvu nemocnice minimálně 3 týdny před konáním 
výběrového řízení. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu vedení společnosti a následně mu bude umožněna návštěva ARO.

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Nástup: 1. ledna 2019

inzerce primar 210x77.indd   1 08.07.2018   21:11:27
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Práce na novele zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, přinesla řadu jednání, kterých se Česká 
lékařská komora účastnila s jediným cílem, přesvědčit úředníky, poslance a vládu o nutnosti vyjmutí 
soukromých lékařů z povinnosti evidovat své hotovostní příjmy. I přes přísliby, které jsme obdrželi, 
však k naplnění tohoto požadavku prosazovaného komorou nedošlo.

Evidování tržeb ve zvláštním  
režimu – výhoda pro lékaře?

Co tedy návrh novely přináší?
Soukromí lékaři mají možnost volby, 

zda budou hotovostní příjmy evidovat elek-
tronicky (EET), anebo povedou evidenci 
tržeb v listinné podobě v tzv. zvláštním re-
žimu. Zařazení do zvláštního režimu je spo-
jeno se splněním následujících kumulativ-
ních podmínek. Lékař není plátcem DPH, 
nezaměstnává více než dva zaměstnance 
(nepočítá se zástup za dočasně nepřítom-
ného zaměstnance jiným zaměstnancem) 
a výše evidovaných (hotovostních) tržeb za 
12 bezprostředně předcházejících měsíců 
nepřesahuje 200 000 Kč, pokud se tentýž 
předpoklad vztahuje i  na následujících  
12 měsíců. Splňuje-li lékař tyto podmín-
ky, přičemž se může jednat o lékaře pro-
vozujícího soukromou praxi jako fyzická 
osoba, ale rovněž o lékaře, který provo- 
zuje lékařskou praxi ve formě právnické  
osoby, může podat žádost o povolení pro 
evidování tržeb ve zvláštním režimu. 
Novela pak stanoví povinnost hlásit roz-
hodné změny v podmínkách pro vydání 
povolení ve lhůtě 15 dnů a rovněž stanoví dů- 
vody pro zrušení tohoto povolení (tedy 
žádost lékaře, pominutí podmínek vydá-
ní povolení a  porušení evidenčních po-
vinností závažným způsobem). Další žá- 
dost o  povolení pro evidování tržeb ve 
zvláštním režimu lze podat po uplynutí  
60 dnů od právní moci rozhodnutí o za-
mítnutí žádosti či zrušení povolení  
( je-li povolení zrušeno pro závažné poru-
šení evidenčních povinností, lze opětov-
nou žádost podat po uplynutí lhůty 6 mě- 
síců).

Bylo-li žádosti o povolení pro evidování 
tržeb ve zvláštním režimu vyhověno, má 
lékař nárok na bloky účtenek, jejichž distri-
buci zajišťuje správce daně. Novela nesta-
noví způsob distribuce. Způsob distribuce 
(podmínky a postup převzetí účtenek) určí 
správce daně na svých webových stránkách 
(s ohledem na dikci novely předpokládáme, 

že bude nutno blok účtenek minimálně 
jednou ročně fyzicky vyzvednout).

Lékař je povinen vystavit účtenku nej-
později při uskutečňování evidované tržby, 
tedy zpravidla po zákroku, po předání po-
tvrzení či posudku pacientovi apod. Dále 
je potřeba evidovat stejnopis vystavené 
účtenky do doby stanovení daně z příjmů 
a rovněž je lékař povinen podat správci 
daně každé kalendářní čtvrtletí oznámení 
o tržbách evidovaných ve zvláštním reži-
mu (vždy do 20 dnů od konce čtvrtletí). 
Oznámení správci daně lze učinit pouze 
na tiskopisu Ministerstva financí ČR, pří-
padně tiskovým výstupem odpovídajícím 
tiskopisu tohoto ministerstva, anebo pro-
střednictvím datové schránky.

Účtenka vystavená ve zvláštním re-
žimu musí obsahovat DIČ (má jej každý 
podnikající subjekt bez ohledu na to, zda 
je plátcem DPH). DIČ není nutno uvádět, 
je-li tvořeno rodným číslem lékaře. Dále 
účtenka obsahuje označení provozovny 
(má-li lékař více než jednu ordinaci), datum 
a čas přijetí platby či vystavení účtenky 
a celkovou částku v českých korunách. Na 
účtenku není namístě psát, jaké konkrétní 
služby byly pacientovi poskytnuty.

Z novely vyplývá i  informační povin-
nost, která spočívá ve viditelném a zře-
telném zveřejnění této informace: „Podle 
zákona o evidenci tržeb prodávající evi-
duje tržby ve zvláštním režimu a je povi-
nen vystavit kupujícímu účtenku z bloku 
účtenek.“ 

Novela neopomíjí ani vymezení pře-
stupků za porušení povinností při evidenci 
tržeb ve zvláštním režimu a rovněž stanoví 
i výši pokut. 

Za neumístění informačního oznámení 
či za porušení povinnosti počínat si tak, 
aby blok účtenek nebyl zneužit, může být 
uložena pokuta do 50 000 Kč. Pokud lékař 
účtenku neoprávněně nevystaví, hrozí mu 
pokuta až do 500 000 Kč.

V případech zjištění zvlášť závažné-
ho porušení povinností (podat oznámení 
o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu 
nebo vydávat účtenky) mohou kontrolní 
orgány nařídit okamžité uzavření provo-
zovny nebo pozastavení výkonu činnosti, 
při níž dochází k evidenci tržeb.

Tolik novela zákona o evidenci tržeb, 
která zavádí tzv. zvláštní režim. Zda se jedná 
o pozitivní změnu, nechť zváží každý lékař 
sám. Z obecného pohledu se jedná o další 
administrativní zátěž a stanovení poměr-
ně vysokých pokut, zejména v souvislosti 
se ztrátou bloku účtenek. Pro úplnost je 
nutno dodat, že tytéž pokuty se vztahují 
i na běžnou evidenci tržeb (EET). Rovněž 
neustálé vyplňování a archivace dokladů, 
jakož i čtvrtletní oznámení, předpokládají 
další administrativní úkony, které nepři-
náší lékaři žádnou přidanou hodnotu. Byť 
se distribuce účtenek státem může jevit 
jako pozitivum, lze předpokládat, že každý 
lékař bude povinen si osobně tyto účtenky 
vyzvednout na příslušném finančním úřadě. 
Nabízí se otázka, zda v době široké elekt-
ronizace veřejné správy je tento postup 
pro lékaře přínosným kompromisem. Řadu 
podání je nutno vykonávat prostřednictvím 
výpočetní techniky, a je tedy na zvážení 
každého lékaře, zda si zvolí elektronickou 
formu, či využije institut zvláštního reži-
mu pro evidované tržby. Právní kancelář 
ČLK vyvíjela maximální úsilí v argumentaci 
pro vyloučení soukromých lékařů z evi-
dovaných tržeb, bohužel v tomto směru 
nebyli zástupci komory jednající s předními 
představiteli vlády vyslyšeni. Zejména ne-
bylo pochopeno zcela specifické postavení 
lékařů a  způsob úhrady za poskytnutou 
zdravotní péči, tedy ani to, že lékaři nejsou 
běžní podnikatelé, kteří by si zcela volně 
určovali ceny služeb a mohli se chovat ryze 
tržním způsobem. 

Mgr. Daniel Valášek, 

právní kancelář ČLK

ZAHRANIČÍ
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Velká Británie opustí Evropskou unii 29. března 2019 o půlnoci středoevropského času. Není sporu, že 
proces brexitu je velkou hrozbou rovněž pro členy Britské lékařské asociace (BMA), pokud jde o jejich 
schopnost poskytovat obyvatelům Evropy nejlepší možnou lékařskou péči. Uvědomují si to nejen její 
členové, ale také další evropské organizace, které s BMA dlouhodobě a úspěšně spolupracují: Unie 
lékařů specialistů (UEMS), Mladí evropští lékaři (EJD) a Unie evropských praktických/rodinných 
lékařů (UEMO). 

Brexit: Roste význam  
spolupráce evropských lékařů 

Vláda Spojeného království vyjasnila 
prostřednictvím tzv. trvale chráněného po-
stavení podmínky, za jakých mohou v zemi 
žít občané EU. Týká se to také 21 609 regis-
trovaných lékařů, kteří získali kvalifikaci 
v zemích patřících do Evropského hospo-
dářského prostoru (EEA) – nejen těch, kteří 
ve Velké Británii již pracují, ale i dalších, 
kteří do země zamíří v přechodném období. 
Mnohé odpovědi na zásadní otázky celo-
evropského významu dodává také návrh 
Dohody o vystoupení Velké Británie a Se-
verního Irska z Evropské unie a z Evrop-
ského společenství pro atomovou energii 
(Euroatom). 

Na možná nebezpečí a na nutnost po-
kračování spolupráce všech evropských 
lékařských organizací upozornil pokladník 
Britské lékařské asociace Andrew Dearden. 

Prezidentovi Stálého výboru evropských 
lékařů (CPME) Jacquesi de Hallerovi mimo 
jiné napsal: 

„Patrně nejdůležitější oblast představu-
je uznávání odborných kvalifikací. Pokud 
lékař získá určitou odbornou způsobilost 
před koncem přechodného období, tedy 
do 31. prosince 2020, bude tato kvalifikace 
nadále vzájemně uznávaná. Výhody, které 
evropským lékařům a jejich pacientům ta-
kové nastavení přináší, jsou nezpochybni-
telné a není třeba je znovu otevírat.   

Velmi vítám, že proces uznávání odbor-
ných kvalifikací pokračuje v předešlém du-
chu. Nicméně bych zároveň znovu zdůraznil 
náš závazek, že stejnou jistotu dostanou 
i tisícovky mediků studujících mimo země 
svého původu, kteří mají odborné kvalifi-
kace teprve získat. Pokud řešení uvedené 
záležitosti urychlíme, zbavíme studenty 
medicíny zbytečných obav a společně s tím 
zajistíme, aby záležitosti související s orga-
nizací pracovních kapacit probíhaly v brit-
ském i evropském zdravotnickém prostoru 
optimálně.“

Andrew Dearden připomněl intervence, 
které BMA činí ve snaze prosadit určitou 
formu vzájemného uznávání odborných 
kvalifikací do budoucna, s  čímž souvisí 
nejen ustavení kvalitních nástrojů na 
podporu celého systému, ale také zajištění 
bezpečnosti pacientů, například prostřed-
nictvím systémů včasného varování. 

Výrazného pokroku se podařilo dosáh-
nout v oblasti poskytování zdravotní péče 
v regionech na hranicích Velké Británie 
a Irska. Takzvanou přeshraniční péči roze-
bírá společná zpráva, ve které se obě země 
zavázaly respektovat závazky plynoucí 
z  Programu meziregionální spolupráce 
a Programu EU pro mír a usmíření (spe-
cifický program fondů EU kladoucí si za 

cíl posílit mír a stabilitu v Severním Irsku 
a příhraničním regionu Irské republiky – 
pozn. red.). Ze strukturálních fondů za-
mířilo mezi lety 2003 a 2015 na podporu 
přeshraniční sociální a zdravotní péče cel-
kem 40 milionů eur, podány jsou projekty 
za dalších 53 milionů.

„I když lze zmíněný vývoj lze označit za 
velmi pozitivní, existuje bohužel stále řada 
problematických okruhů, s nimiž se mu-
síme vypořádat,“ dodal Andrew Dearden. 

Myslí si to rovněž irská europoslankyně 
a místopředsedkyně Evropského parlamen-
tu Mairead McGuinnessová. Ta na nedávné 
konferenci v europarlamentu prohlásila, že 
samotné vystoupení Velké Británie z EU 
a omezený čas, který je na vypořádání souvi-
sejících otázek vyčleněný, může způsobit, že 
problematické okruhy zůstanou jednoduše 
nevyřešené. 

„Jako lékaři umíme pracovat s nepříz-
nivými prognózami a ve spolupráci s kolegy 
činíme maximum, abychom měli co nej-
lepší výsledky. Britská lékařská asociace 
bude tento postoj zastávat bez ohledu na 
brexit a na nespočet úkolů, které v  jeho 
důsledku pro naši profesi v následujících 
letech vyvstanou. Abychom však mohli jít 
i nadále touto cestou, potřebujeme pomoc 
evropských kolegů a přátel. Proto se velmi 
těšíme na spolupráci, která pomůže zajistit, 
že brexit neohrozí zdraví v Evropě,“ doplnil 
Andrew Dearden v otevřeném dopise prezi-
dentovi CPME Jacquesi de Hallerovi. Oba se 
shodli na tom, že v něm obsažené informace 
je třeba rozšířit do všech evropských států, 
které hrají v celém procesu nezastupitelnou 
úlohu. Prostřednictvím časopisu Tempus 
medicorum se nyní dostávají rovněž k čes-
kým lékařům.

Lukáš Pfauser, 

poradce ČLK pro otázky EU
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Šesté finále, třetí stříbro,  
zlato za organizaci
Šestá účast českých lékařů na fotbalovém mistrovství světa, tentokrát na domácí půdě, pokračovala 
dalším historickým úspěchem. Šesté finále přineslo stříbro, kdy čeští fotbalisté nestačili pouze na 
silný tým Velké Británie. Zlatou medaili by si ale Češi zasloužili za organizaci mistrovství.

Hlavní turnaj
24. mistrovství světa reprezentačních 

týmů lékařů se letos zúčastnilo 22 států ze 
čtyř světadílů (chyběla jen Afrika). Repre-
zentace Argentiny, Austrálie, Brazílie, Čes-
ké republiky, Irska, Jižní Koreje, Kanady, 
Katalánska, Kazachstánu, Kolumbie, Lit-
vy, Maďarska, Mexika, Německa, Rakouska, 
Ruska, Švédska, Ukrajiny, USA, Uzbekistánu, 
Velké Británie a Venezuely byly rozlosová-
ny do čtyř čtyřčlenných a dvou tříčlenných 
skupin. Češi byli ve tříčlenné skupině s Ka-
zachstánem a Ruskem. Aby byl zachován 
stejný počet zápasů, týmy z jedné tříčlenné 

skupiny hrály vždy ještě jeden zápas s týmem 
z druhé tříčlenné skupiny. Na nás připadla 
Argentina. 

Zápasy české skupiny se hrály na hřišti 
FK Motorlet Jinonice, které má trochu menší 
rozměry, než je mezinárodní standard. Z toho 
důvodu byly boje ve skupině pro náš tým do-
cela obtížné. Jednak protivníci byli ještě čer-
ství a menší rozměry jim umožňovaly rychle 
k našim hráčům přistupovat a narušovat tím 
obvyklou českou kombinaci. Hned první zá-
pas s Argentinou byl poznamenán urputným 
bojem. Hra Jihoameričanů vůbec nevykazo-
vala kombinační lehkost a hravost, kterou by 

od nich divák očekával. Spíše připomínali 
svoji urputností Němce či týmy z britských 
ostrovů. Zápas Češi vyhráli 1:0 gólem Ladi-
slava Šindeláře, který se tak zapsal do histo-
rie českého lékařského fotbalu. Stal se totiž 
prvním hráčem, který skóroval na všech šesti 
šampionátech, jichž se naše reprezentace 
zúčastnila. Druhý zápas s Kazachstánem 
vyhrála česká reprezentace 2:0 brankami 
Pavla Mencla a Václava Svobody. Třetí zápas 
s Ruskem byl už pouze formalitou, protože 
díky dvou kontumačním prohrám Rusů kvůli 
falešnému doktorovi měl náš tým postup do 
čtvrtfinále jasný. Přestože trenér Vladimír 
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Richter nechal opory týmu odpočívat, zvítězil 
český tým 1:0 brankou Martina Koláře. 

Vyřazovací zápasy se po dni volna přesu-
nuly na Strahov na stadion Přátelství a sta-
dion Evžena Rošického. Obě hřiště mají skvě-
lou kvalitu trávníku i zázemí, byť například 
stadion Evžena Rošického, kde se dříve hrály 
mezinárodní zápasy a první liga, se nyní moc 
nevyužívá. Ve čtvrtfinále narazili naši léka-
ři na Mexiko, se kterým měli opakovanou 
zkušenost z předchozích turnajů. Naplnily 
se předpoklady a Češi Mexičany přejeli 7:2. 
Po dvou gólech vsítili Robert Jůzek, Marek 
Vinkler a Ladislav Šindelář, další přidal Jiří 
Kysučan. V semifinále čekala naše reprezen-
tanty silná Brazílie. Naštěstí se nám poda-
řilo už v 19. minutě prvního poločasu dostat 
do vedení brankou Vasila Molnára a vedení 
i přes narůstající tlak Kanárků udržet. Výhra 
1:0 nás posunula do šestého finále za sebou. 
Brazilci byli hodně rozladění a konec zápasu 
poznamenalo několik incidentů, včetně tlaku 
na rozhodčího. 

Do finále se výhrou nad Austrálií probo-
jovala Velká Británie. Ta zde není rozdělena 
na jednotlivé země království jako ve velkém 
fotbalu. Britové za poslední roky svůj tým 
výrazně omladili a posílili. Na jejich skvěle 
organizovanou hru český tým nestačil. Už 
v 10. minutě se britským lékařům podařilo 
dát první gól. Češi se pak snažili vyrovnat. 
Marně. A samozřejmě, jak to bývá, při větší 
snaze o útok se otevírají vrátka do obrany, 
což v 75. minutě Britové potrestali druhým 
gólem. Stříbrná medaile je dalším cenným 
kovem do sbírky a pokračováním historické 
série českých účastí ve finále. 

Turnaj veteránů
Vedle hlavního turnaje lékařských repre-

zentací, tzv. Morell Cupu (pojmenovaného 
podle barcelonského lékaře Ferrana Mo- 
rella, který s nápadem na lékařské fotbalové 
mistrovství přišel), se hraje i druhý turnaj, 
Mistrovství veteránů neboli Vogel Cup (podle 
německého lékaře Clemense Vogela). Letos se 

turnaje zúčastnilo třináct mužstev (Austrálie, 
Brazílie, Irsko, Kolumbie, Litva, Maďarsko, 
Mexiko, Německo, Rakousko, Rusko, Ukraji-
na, USA a Velká Británie). Vítězem se stali lé-
kaři z Ukrajiny, kteří ve finále porazili Rusko. 
Na bronzové příčce se umístili Maďaři, kteří 
v souboji o třetí místo zdolali Kolumbijce. 
Český tým pro Vogel Cup zatím neexistuje. 
Je ale možné, že již v příštím roce se Češi 
turnaje veteránů zúčastní. Někteří hráči totiž 
oznámili konec účinkování v hlavním turnaji.

Falešní lékaři
Kaňkou na průběhu šampionátu byly pod-

vody výprav Ruska a Uzbekistánu. Logicky 
jednou z nepodkročitelných podmínek je, že 
se turnaje účastní jenom lékaři. Týmy mají 
právo vyzvat hráče jiných týmů, o nichž mají 
pochybnost, k přezkoušení. Když se česká 
reprezentace v roce 2013 poprvé objevila na 
mistrovství a hned ukázala svoji sílu, prošli 
někteří nejlepší hráči přezkoušením, kte-
ré tenkrát iniciovali Němci. Je to v regulích 

Brankáři: Jan Vojáček a Radovan Žižka
Obránci: Josef Bartoš (C), Josef 
Bolen, Roman Čapek, David Kalfeřt, 
Daniel Malý, Luboš Nachtnebl, Jakub 
Šedivý, Vladimír Teplan, Lukáš Trejtnar 
a Jaroslav Valevský
Záložníci: Milan Čermák, Daniel Fe-
nakel, Martin Kolář, Jiří Kysučan, Vasil 
Molnár, Václav Svoboda, Ladislav Šin-
delář a Marek Vinkler

Útočníci: Jan Bialek, Tomáš Engel, 
Robert Jůzek, Pavel Mencl a Adam 
Nedvěd
Trenér: Vladimír Richter
Lékař: Miloš Barna
Manažer: Martin Engel

ORGANIZACE
Organizační tým: Vladimír Richter, 
Vladimír Teplan, Martin Engel, David 

Kalfeřt, Josef Bolen, Lukáš Pfauser 
a Veronika Clavel. Za FAČR Jiří No-
vák
Kongres: prof. Vladimír Teplan, oddě-
lení vzdělávání ČLK
Fotografie: Martin Kubica a Michal 
Sojka 
Facebook a sociální sítě: David Kal-
feřt a Michal Sojka
Web: David Kalfeřt

 ČESKÝ LÉKAŘSKÝ FOTBALOVÝ TÝM
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šampionátů a je to logické. Tím, jak se zvyšuje 
prestiž a kvalita turnaje, mohla by být snaha 
některých týmů nasadit skvělé fotbalisty, ale 
nelékaře. Pro tento případ byly připraveny otáz-
ky podle oborů a v posledních letech i aplikace, 
kde jsou otázky formou obrázků (schémat, rtg 
snímků atd.). Letos takovou zkouškou neprošel 
jeden Rus a jeden Uzbekistánec (ten si dokonce 
pletl orgány lidského těla). Prostě v některých 
východních zemích je možné si koupit diplom 
lékaře rychleji než svého času na diplom na 
právech v Plzni. Podle nyní platných pravidel 
to pro týmy znamenalo kontumační prohru 
0:3 v zápase, v němž falešní lékaři nastoupi-
li. Některé výpravy požadovaly logicky úplné 
vyloučení podvodných týmů, což podle stáva-
jících regulí nebylo možné. Vedení šampionátu 
složené z manažerů týmů bude na nastalou 
situaci reagovat zpřísněním pravidel už pro 
příští rok. Tolik fotbalový příspěvek do diskuse 
o tom, jak hordy lékařů z Východu zachrání 
české zdravotnictví. 

Kongres sportovní medicíny
Součástí mistrovství je již pravidelně me-

zinárodní kongres sportovní medicíny. Ten 

letošní pražský se konal pod záštitou a s or-
ganizační pomocí České lékařské komory. Ga-
rantem a hlavním organizátorem byl prof. 
Vladimír Teplan. Čtyři dny přednášek lékařů 
z celého světa byly velmi důstojnou odbornou 

náplní kongresu. Navíc hlavním přednáše-
jícím byla vskutku velká lékařská fotbalová 
osobnost. Profesor Jiří Dvořák, český lékař 
působící ve švýcarském Curychu, byl 21 let 
šéfem lékařské komise FIFA. Je znám svým 
bojem proti dopingu, kdy například v roce 1994 
dokonce vyhodil z mistrovství světa v USA 
Diega Maradonu. 

Organizace na zlato
Vedle účasti v turnaji měli čeští lékaři 

na starosti organizaci letošního mistrovství. 
A není to vůbec jednoduchá záležitost, ne-
boť akce se, když počítáme hráče a realizační 
týmy, jejich přítelkyně a manželky, účastní 
na tisíc lidí. Není snadné zajistit ubytování, 
dopravu jednotlivých týmů autobusy, hřiště 
a rozhodčí, přednáškové sály, prostory a pro-
gram pro zahajovací ceremoniál s losováním 
do skupin a závěrečné slavnostní vyhlášení. 
Díky zkušenostem z předchozích šampionátů, 
kdy ne vždy organizace fungovala na jedničku, 
bylo ambicí našich organizátorů připravit vše 
ke spokojenosti účastníků. Podařilo se! Co se 
fotbalové stránky týče, byla velkou pomo-

Trenér českého týmu Vladimír Richter  
a prof. Jiří Dvořák, dlouholetý šéf lékařské 
komise FIFA. 

Britští fanoušci. Kdo neskáče, není Čech!!!

Češi měli ve finále s Velkou Británií několik šancí, ale skórovat nedokázali... 

Představení příštího šampionátu v Mexiku bylo velkolepé.
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cí Fotbalová asociace České republiky, jejíž 
zkušenosti byly nenahraditelné. Od hřišť, 
míčů, rozhodčích až po pomoc s logistikou 
a ubytováním. Navíc díky FAČR se mohly 
závěrečné boje hrát na krásných stadionech 
na Strahově, čímž se mistrovství posunulo na 
výrazně vyšší úroveň. 

Hlavní část účastníků bydlela v NH Ho-
telu na Smíchově, kde pravidelně sídlí česká 
fotbalová reprezentace. Hotel má totiž zají-
mavé členění. Část se nachází dole u tunelu 
Mrázovka a část nahoře na kopci, kam se ná-
vštěvníci dopravují lanovkou. Zde je dokonce 
fotbalové hřiště, kde mohly týmy trénovat 
a kde probíhal úvodní losovací ceremoniál. 
Byl zde umístěn velký zahradní stan, pódium 
a velkoplošná obrazovka. Protože po zápasech 
základních skupin je pokaždé ve středu volný 
den, uskutečnil se zde v úterý večírek s fot- balovou náplní – sledování zápasu velkého 

mistrovství Anglie proti Kolumbii. Ve středu 
byl pro účastníky zorganizován výlet do Plzně 
a nejslavnějšího českého pivovaru.

Závěrečný ceremoniál proběhl ve slav-
nostních a krásných prostorách paláce Žofín. 
Nádherný Žofín a výhled na Vltavu a město 
návštěvníky z celého světa doslova chytily za 
srdce. Bylo velkým potěšením pro členy čes-
kého fotbalového a organizačního týmu slyšet 
chválu a poděkování od kolegů z celého světa.

Poděkování 
Všem členům českého fotbalového a or-

ganizačního týmu patří velké díky za skvělou 
reprezentaci českého lékařského stavu a Čes-
ké republiky. Jednak po sportovní stránce, 
protože šesté finále za sebou ze šesti účastí je 
pro mnoho jiných sportovců a týmů nepřed-
stavitelný úspěch. Třetí stříbro za situace, 
kdy jádro týmu funguje celých šest let a kdy 
byl tým zatížen odpovědností za organizaci 
mistrovství, je skvělé. A druhý velký dík patří 
organizátorům šampionátu. Kdyby se dávala 
medaile v této kategorii, musela by být jedno-
značně zlatá. Někteří kapitáni a šéfové výprav 
dokonce píší děkovné e-maily a uvádí, že šlo 
o nejlepší šampionát vůbec! 

Podpora fanoušků na stadionech  
a na sociálních sítích hnala náš tým dopředu. 
Děkujeme!!!

Ladislav Šindelář vstřelil branku na všech 
šesti mistrovstvích.

Kapitán českého týmu Josef Bartoš byl  
vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.

Obránci Josef Bartoš a Josef Bolen bojují s britskými útočníky.

Zápasy ve skupině:
ČR-Argenita 1:0 (Ladislav Šindelář)
ČR-Kazachstán 2:0 (Pavel Mencl, 
Václav Svoboda)
ČR-Rusko 1:0 (Martin Kolář)
Čtvrtfinále:
ČR-Mexiko 7:2 (Robert Jůzek 2, 
Ladislav Šindelář 2, Marek Vinkler 
2, Jiří Kysučan)
Semifinále:
ČR-Brazílie 1:0 (Vasil Molnár)
Finále:
ČR-Velká Británie 0:2
Celkové pořadí: 
1. Velká Británie 
2. Česká republika
3. Brazílie
4. Austrálie, 5. Švédsko, 6. Maďar-
sko, 7. Ukrajina, 8. Mexiko, 9. Ko-
lumbie, 10. Katalánsko, 11. Německo, 
12. USA, 13. Uzbekistán, 14. Kazach-
stán, 15. Venezuela, 16. Argentina, 
17. Rusko, 18. Irsko, 19. Rakousko, 
20. Kanada, 21. Jižní Korea, 22. Litva

VÝSLEDKY

Také je třeba poděkovat sponzorům: FAČR, 
ČLK, Bohemilk, CBT, Czech Convention Bu- 
reau – CzechTourism, NH Hotel, Kinetec, ZFP 
Group a Gambrinus – Kopeme za fotbal. 

A samozřejmě velký dík patří fanouškům, 
kteří české lékařské fotbalové reprezentaci 
fandili přímo na stadionech nebo na dálku 
pomocí sociálních sítí.  

Za rok v Mexiku
Příští šampionát se uskuteční v Mexiku na 

poloostrově Yucatán, na Mayské riviéře blízko 
města Cancún. Na závěrečný večer v paláci 
Žofín přišla týmy osobně pozvat velvyslan-
kyně Mexika v ČR, Její Excelence Rosaura 
Leonora Rueda Gutierrez, která představila 
místa, kde se bude příští rok hrát a bydlet. Zdá 
se, že podpora mexických úřadů může orga-
nizaci šampionátů posunout ještě dál, ale po 
Praze to budou mít kolegové z Mexika těžké. 

Hledají se noví reprezentanti
Pokud chce česká fotbalová reprezentace 

udržet kvalitu, je potřeba omladit tým. Vyzývá-
me proto lékaře a mediky šestého ročníku, kteří 
zároveň hrají nějakou fotbalovou soutěž, aby se 
ozvali na vl.richter@email.cz.                    

  Michal Sojka
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Komora lékaře cizince nijak  
nediskriminuje
Stejně jako mezi našinci, tak i mezi cizinci jsou lepší a horší lékaři. Samozřejmě je výhodou, pokud 
cizinec vystudoval lékařskou fakultu v České republice. V takovém případě totiž získával stejné 
vědomosti jako naši mladí kolegové a samozřejmě také mluví plynně česky. 

Cizinci ze států EU k nám s výjimkou 
Slováků nikdy moc nechodili. Ubohá úro-
veň našich mezd nikoho neláká. A poté, co 
i Slovensko přijalo euro, nejsou naše platy 
atraktivní už ani pro ně. Drtivou většinu ci-
zinců, kteří mají o práci v našich nemocnicích, 
léčebnách a lázních zájem, tak tvoří lékaři 
ze zemí bývalého Sovětského svazu, kde je 
zdravotnictví na mnohem nižší úrovni, než na 
jakou jsou naši pacienti zvyklí. Bohužel tomu 
často odpovídají i odborné znalosti těchto 
kolegů, kteří nejsou schopni složit zkoušky 
na úrovni státních zkoušek předepsaných pro 
naše mediky před promocí. Oni samozřejmě 
nemohou za to, kde se narodili a kde mohli 
studovat. Na druhou stranu však my musíme 
držet úroveň české medicíny a chránit naše 
pacienty. 

Lékařská komora cizince nijak nedis-
kriminuje, a proto si ani nevedeme nějakou 
speciální statistiku, jaké národnosti je ten 
který kolega, na něhož byla podána stížnost 
prošetřovaná disciplinárními orgány komo-
ry. Cizinců přijímáme stále více. V loňském 
roce jsme přijali do komory 131 lékařů, kte-
ří vystudovali medicínu na Ukrajině. Počet 
Ukrajinců se tak vyrovnal množství Slováků, 
kterých k nám ze slovenských fakult přišlo 
133. S těmito cizinci nemáme problém, i když 
všichni cítíme, že by bylo lepší podpořit naše 
mladé lékaře a nevyhánět je nesmyslnými 
požadavky před složením atestace do ciziny 
než dovážet cizince.

Problémem jsou však cizinci, kteří pracují 
jako lékaři v našich nemocnicích nelegálně. 
A je úplně jedno, z jaké země mimo EU přišli. 
Symbolem se stali Ukrajinci, kterých v rámci 
tzv. Projektu Ukrajina dovolilo Ministerstvo 
zdravotnictví dovézt zhruba 150. Tito lidé 
pracují v nemocnicích, aniž by někdo prověřil 
pravost jejich diplomů, aniž by někdo zkont-
roloval jejich znalosti češtiny a ověřil odborné 
znalosti zákonem předepsanou aprobační 
zkouškou. Navzdory opakovaných dotazům 
nám ministerstvo odmítá sdělit, kde se tyto 
osoby vyskytují. To je neskutečný hazard se 

zdravím našich pacientů. A je smutné, že stát 
nerespektuje zákony, které sám vydává. Jedi-
né, co ČLK může v této situaci pro pacienty 
udělat, je to, že na stránkách www.lkcr.cz 
v rubrice „Seznam lékařů“ si mohou ověřit, 
zda ten, kdo je ošetřuje, je skutečně lékař. Po-
kud v tomto registru danou osobu nenajdou, 
pak může jít o člověka, který pracuje ilegálně 
bez řádného prověření. Byl bych rád, kdy-
by nás pacienti na tyto osoby upozorňovali, 
abychom si je mohli prověřit my a případně 
abychom před jejich činností varovali ostatní. 

Lékařská komora požaduje dodržování 
platných zákonů. U všech cizinců ze zemí 
mimo EU musí být ověřena pravost jejich 
vysokoškolského diplomu, prověřena schop-
nost domluvit se česky s pacienty i se svými 
kolegy a ověřeny odborné znalosti na úrovni 
našich mediků složením aprobační zkoušky. 
Dokud tyto podmínky nejsou splněny, pak 
takový člověk nemůže pracovat jako lékař, 
neboť podle zákona je v postavení studenta 
lékařské fakulty, který v nemocnici vykonává 
odbornou praxi. Pokud dnes ředitelé nemoc-
nic a hejtmani vyhrožují tím, že bez práce 
těchto osob by bylo nutno některá oddělení 
či celé nemocnice uzavřít, pak tím jen sami 
usvědčují tyto nemocnice z porušování plat-
ných zákonů. Kam jsme se to dostali? Toto je 
ostudný důsledek toho, že politici brání České 

lékařské komoře v tom, abychom provedli 
nezávislé kontroly personálního vybavení 
nemocnic.

Jak jsme referovali v minulém čísle časo-
pisu Tempus medicorum, premiér Babiš po 
jednání s prezidenty zdravotnických komor 
nejprve slíbil okamžité ukončení tzv. Projektu 
Ukrajina pro lékaře a lékárníky, aby následně 
po jednání s hejtmany názor změnil a svůj slib 
odvolal. Na první pohled to jistě může vypadat 
jako náš neúspěch. Skutečnost je však přesto 
poněkud jiná. Podařilo se nám upozornit na 
závažný problém, který ohrožuje bezpečnost 
pacientů. Náš varovný hlas již veřejnost slyše-
la a občané nejsou tak hloupí, jak by si možná 
politici přáli. Lidé mají oprávněný strach o své 
zdraví. Nevěří papalášům, kteří si sami pro 
sebe protekční péči vždy nějak zařídí a na 
obyčejné lidi kašlou. 

Problémem cizinců, kteří se pohybují 
„v přestrojení za lékaře“ v nemocnicích bez 
znalosti češtiny a bez prověření odborných 
znalostí, se začali zabývat na své schůzi také 
členové zdravotního výboru Poslanecké sně-
movny. Za pozornost stojí zejména informace 
ředitele IPVZ, tedy instituce, která aprobační 
zkoušky zajišťuje. Rozbor tvrdých dat proka-
zuje, že se pan ministr Vojtěch se svými dojmy 
mýlí a že lékařská komora má naopak pravdu.

Milan Kubek
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Lékaři musí umět česky
Dvacátá schůze Výboru pro zdravotnictví 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která 
se konala 20. června 2018, měla na programu 
několik důležitých bodů. Vedle návrhu stát-
ního závěrečného účtu MZ vzbudila diskusi 
zejména současná znepokojivá situace okolo 
Národní strategie Zdraví 2020 a problematika 
aprobačních zkoušek lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů.

Pozornost poslanci věnovali i proble-
matice aprobačních řízení, tedy zejména 
aprobační zkoušce lékařů, zubních lékařů 
a  farmaceutů. Jak uvedl ředitel IPVZ 
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, 
lékařů i  nelékařských odborníků se 
nedostává a přibývá zahraničních pra-
covníků. S tím se stále častěji objevují 
problémy jak s jazykovou bariérou, tak 
s tím, že vzdělávání v těchto případech 
není kontrolováno. Současnou snahou 
je tuto nepříznivou situaci dostat pod 
kontrolu.

„Problematika nás zajímá především pro-
to, že se v posledních letech úspěšnost uchaze-
čů o aprobační zkoušky snižuje. V roce 2009 
jich bylo 60 procent úspěšných, v posledních 
letech se ale úspěšnost pohybuje mezi 10–15 
procenty. Přitom se způsob zkoušení a nároky 
komisí nijak nezměnily. Aprobační zkouška 
neslouží jen k ověření znalostí uchazeče, ale 
i k tomu, abychom zjistili, zda dotyčný sku-
tečně dokončil pregraduální lékařské stu- 
dium. Do dvou let po absolvování písemné části 
musí být složena i ústní aprobační zkouška. 
Do vydání novely zákona 95, kdy byly oba 
testy i v ruském jazyce, se úspěšnost po-
hybovala kolem 60 procent, ale po novele, 
kdy byla zavedena povinnost absolvovat 
celou aprobační zkoušku v českém jazyce, 
úspěšnost klesla na 20 procent, u stomato-
logů ještě níže,“ popsal situaci MUDr. Malina. 
Ústní zkoušky, které jsou vyvrcholením celého 
procesu, slouží pak podle něho nejen k ověření 
znalostí, ale i k ověření schopností uchazeče 
komunikovat v českém jazyce.

Analýza propadu úspěšnosti ukáza-
la, že dříve se zřejmě k těmto zkouškám 
dostavovali zdatnější uchazeči, zatímco 
dnes k nim přistupují uchazeči s výrazně 
nižšími znalostmi i schopnostmi. Statis-
tiky negativně ovlivňuje i fakt, že tuto 
zkoušku lze skládat donekonečna, takže 
pokles způsobují i ty skupiny uchazečů, 
kteří zřejmě nikdy nebudou schopni 

zkoušku složit. Jak se ukazuje, úspěšné 
absolvování aprobační zkoušky se zvyšuje 
absolvováním preaprobačních kurzů. Nej-
úspěšnější jsou uchazeči, kteří ji skládají co 
nejdříve po promoci, a právě ti, kteří absolvo-
vali dosud nepovinné předaprobační kurzy, 
o jejichž povinném zavedení se nyní uvažuje. 
Velmi důležitá je z hlediska úspěšnosti znalost 
českého jazyka.

Jak se poslanci shodli, cílem diskuse by 
nemělo být ztížení nebo omezení přístupu 
zahraničních lékařů do českého zdravotnic-
tví, ale pomoci jim při přípravě na aprobační 
zkoušky, aby na ně přicházeli lépe připrave-
ni a zvýšila se jejich úspěšnost. „Aprobač-
ní zkouška je státnice, nikoli atestace. 
V současné době se totiž stává, že k nám 
přicházejí absolventi lékařských škol, 
kteří ani v  zemi svého rodiště nejsou 
schopni používat titul doktor a jejichž 
znalosti jsou na bakalářské úrovni. Měla 
by tedy být stanovena i lhůta, do níž je tře-
ba zkoušku složit,“ uvedl MUDr. Malina.

Také zde bychom se přitom mohli inspi-
rovat a učit se od okolních států, které s touto 
problematikou mají dlouholeté zkušenosti. 
I když určitě nelze zahraniční uchazeče „há-
zet do jednoho pytle“, je zřejmé, že tuto práci 
nemůže vykonávat někdo, kdo není schopen 
komunikovat a rozumět v češtině. Možnost 
nekonečného opakování zkoušek situaci ur-
čitě nepřispívá. „V zemích bývalého Sovět-
ského svazu jsou školy, kde lze vystudo-
vat medicínu v jedné místnosti za čtyři 
roky. Takové absolventy tady samozřejmě 
nechceme. Musíme proto udělat černou 
listinu škol, které vůbec nepřipustíme,“ 
řekl MUDr. Malina.

Například jen ve stomatologii pracuje 
v ČR aprobovaných 800 ukrajinských léka-
řů, což je dvojnásobný počet, než je celkem 
v zemích EU. V sousedním Rakousku pracuje 
jen 37 zahraničních stomatologů, z toho je 28 
občanů Německa. To, že s kvalitou zahranič-
ních lékařů jsou problémy, dokládají i fakta. 
V tuto chvíli je každý šestý zubní lékař cizinec 
a počet stížností na cizince je na hlavu čtyři-
krát vyšší než na Čechy. ČSK ve snaze tuto 
situaci řešit sice uspořádala kurzy, avšak ze 
strany ukrajinských lékařů o ně není zájem 
(přihlásil se jediný zájemce).

Zdroj: Medical Tribune
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Situace v dostupnosti zdravotní 
péče v příhraničí je kritická! 
Nepříznivá situace ve zdravotnictví se ještě více projevuje v příhraničí. To obecně trpí vylidňováním 
mladších a vzdělanějších lidí do vnitrozemí nebo vyjížděním za prací do sousední země. Dostupnost 
veřejných služeb se dlouhodobě zhoršuje, a v těch zdravotních to platí násobně. Většina lékařů 
je navíc v důchodovém věku. Řešení zde nikdo nenabízí ani v náznaku. Ani zdravotní péče např. 
v Německu, kde jsou výborné kapacity a  jazyková bariéra výrazně potlačena početným českým 
personálem i  přítomnými tlumočníky, není z  finančních a  dalších důvodů pro naprostou vět- 
šinu potřebných českých pacientů dostupná. Když se ke všem obtížím v provozování nemoc- 
nice přidá nekonzistentní jednání majitele a managementu, je zaděláno na velký a v zásadě neřešitelný 
problém. 

To je situace, ve které se poslední roky 
nachází 55 tisíc obyvatel Šluknovského 
výběžku, jenž je ze tří stran obklopen Ně-
meckem a od vnitrozemí odříznut poho-
řím, které se v zimě stává nepřekonatelnou 
překážkou pro převoz do větších nemocnic 
v Děčíně či České Lípě. 

Starostové Šluknovska se snažili na 
problém upozorňovat a diskutovat s od-
povědnými osobami  již před třemi lety. Na 
společné schůze starostů byli opakovaně 
přizváni zástupci Ústeckého kraje i majitel 
jediné místní nemocnice, město Rumburk. 

Mezitím ale vlivem špatně nastavené-
ho financování nemocnic a také chybami 
v rozhodování při řízení nemocnice došlo 
k situaci, kdy se nemocnice dlouhodobě 
potýká se stále narůstajícím propadem 
a vykazuje každoročně větší a větší ztráty 

počítané v desítkách milionů. I vzhledem 
k dlouhodobé nejistotě a personálním pod-
stavům hrozí to, že město Rumburk nebude 
moci dále financovat tak ohromné ztráty. 

Opakovaná jednání k ničemu nevedla. 
A podstatné finance, které by v reálné době 
pomohly uskutečnit alespoň tzv. restruk-
turalizaci, spojenou s řízeným omezením 
stávajících oddělení a s modernizací, stále 
nikde nejsou.  

A tak se 18 starostů Šluknovska a dal-
ší aktivní lidé odděleně i společně snaží 
situaci pojmenovat a hledat řešení – psát 
upozorňující dopisy, jednat se zástupci mi-
nisterstva, Ústeckého kraje, zdravotních 
pojišťoven atp. 

Zatím neúspěšně.
Na jeden z mých dopisů odpověděl ko-

nečně relativně odhodlaně ministr zdra-
votnictví Adam Vojtěch. Avšak skutečná 
jednání pojišťoven a dalších zatím nedávají 
moc nadějí. A zanedlouho může být pozdě.

I proto ve shodě zúčastněných je orga-
nizována petice občanů Šluknovska, která 
se snaží nasměrovat odpovědné orgány, 
instituce a osoby na rovné právo na život 
a zdraví 55 tisíc obyvatel Šluknovského 
výběžku, kteří vůči státu a kraji plní své 
zákonné povinnosti a za to také plným prá-
vem vyžadují protiplnění v podobě zajištění 
dostupné a kvalitní zdravotní péče.  

Ing. Zbyněk Linhart,  senátor za volební obvod Děčín 

DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE
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I na Šluknovsku žijí lidé

Reakce ministra zdravotnictví
V reakci na petici obyvatel Šluknovského výběžku napsal ministr financí Adam Vojtěch organizátorovi 
petice, senátoru Zbyňku Linhartovi: 

Petice ze dne 1. 7. 2018: Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro 
občany Šluknovského výběžku!
Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně

Jako všichni občané ČR jsme i my, 
obyvatelé Šluknovského výběžku, po-
vinni odvádět každý měsíc platbu za 
zdravotní pojištění do fondů zdravot-
ních pojišťoven. 

Za zajištění dostupné zdravotní péče 
pro své klienty jsou zodpovědné zdravot-
ní pojišťovny ve spolupráci s krajskými 
samosprávami, které jsou povinny zajis-
tit pojištěncům poskytování hrazených 
služeb, včetně jejich místní a časové do-
stupnosti.

Město Rumburk již nemůže nadále zvlá-
dat financování ztrátového provozu své ne-
mocnice, která jediná zajišťuje celodenní 
zdravotnickou péči pro 55 tisíc lidí Šluk-
novského výběžku.

V červenci 2018 je z důvodu nedostatku 
personálu a podfinancování nucena rum-
burská nemocnice pozastavit po dobu do-
volených služby v celodenní lůžkové péči, 
omezit provozy svých oddělení a uzavřít 
internu – nebude se zde poskytovat lékařská 
péče ani v případech akutního ohrožení živo-

ta a není vyloučeno, že se to bude opakovat. 
Omezování provozů a uzavírání nemocnič-
ních oddělení má současně negativní dopady 
na kvalitu vzdělávání a zajišťování praxe 
pro studenty ve Střední zdravotnické škole 
a Obchodní akademii v Rumburku, které 
hrozí další slučování a přesouvání. Ve Šluk-
novském výběžku je nedostatek zubařů, 
praktických lékařů a většiny specialistů. 
Jsou navíc většinově v důchodovém věku 
a v zásadě nepřijímají nové pacienty. Pa- 
cienti musí dojíždět za ošetřením do mnoha 
vzdálených oblastí.

17 starostů měst a obcí ze Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska vyzvalo krajské 
zastupitele k obnovení jednání o vyře-
šení situace v rumburské nemocnici 
a nutnosti zachovat dostatečnou akut-
ní lůžkovou zdravotní péči, zatím ne-
úspěšně. 

Chceme přimět zodpovědné orgány 
a instituce k přijetí takových řešení, kte-
rá pro občany ze Šluknovského výběžku, 
ať už s akutním zhoršením zdravotního 

stavu, nebo chronickým onemocněním, 
potřebou ambulantního zásahu či vy-
šetření, zajistí rychlou a kvalifikovanou 
dostupnou péči dle práva jako každému 
jinému občanovi v České republice.  

My, podepsaní, důrazně žádáme, aby 
Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní po-
jišťovna a další pojišťovny a vláda ČR 
v rámci své kompetence ve vztahu ke 
zdraví a zdravotním službám občanům 
Ústeckého kraje zajistily dostupnost 
a kvalitu zdravotních služeb ve Šluk-
novském výběžku a začaly plnit zákony 
a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále 
nezhoršovaly už i tak nedostatečnou 
úroveň veřejných služeb na Šluknovsku!  

Organizátor petice: 
Zbyněk Linhart, senátor za obvod  

č. 33 – Děčín,
Bezručova 4, 407 46 Krásná Lípa,
https://www.petice24.com/adame_do-

stupnost_kvalitnich_zdravotnich_slueb_
pro_obany_luknovskeho_vybku

Vážený pane senátore,
dovolte mi reagovat na Váš dopis ze dne  

9. června 2018 ve věci zajištění zdravotní 
péče ve Šluknovském výběžku. Předně mi 
dovolte Vám poděkovat za seznámení s aktu-
álním vývojem situace, která se nedá popsat 
jinak než jako znepokojující. Jsem překva-
pen, že i přes opakované apely Ministerstva 
zdravotnictví na kraj a zdravotní pojišťovny 
se situace nijak nezlepšila, a naopak dochá-
zí k ohrožení dostupnosti péče, odchodům 
zdravotnických pracovníků a zavírání ne-
mocničních oddělení. Tento vývoj je nadále 
již neakceptovatelný.

Jak jistě víte, v  letošním roce jsem se 
osobně zasadil o narovnání vztahu posky-

tovatelů zdravotní péče a zdravotních pojiš-
ťoven v rámci dohodovacího řízení, kde praxe 
nespolupráce z minulých let byla historicky 
poprvé nahrazena snahou o jednání, což ved-
lo k dohodě na úhradách ve všech segmentech 
zdravotních služeb. Vzhledem k tomuto úspě-
chu dohod je těžko pochopitelné, že zdravotní 
pojišťovny a konkrétní poskytovatelé nejsou 
individuální dohody schopni dosáhnout a do-
chází k ohrožení dostupnosti péče z důvodu 
nedostatečných úhrad.

Za zajištění dostupné zdravotní péče 
pro své klienty jsou zodpovědné právě zdra-
votní pojišťovny ve spolupráci s krajskými 
samosprávami. Jestliže zdravotní pojišťovny 
a kraje neplní svoji zákonnou povinnost, je 

na Ministerstvu zdravotnictví jako správci 
systému veřejného zdravotního pojišťění, 
aby zjednalo nápravu. Na základě Vašeho 
podnětu tak oslovuji zdravotní pojišťovny 
a zástupce Ústeckého kraje, aby Ministerstvu 
sdělili konkrétní kroky, kterými do konce čer-
vence plánují zahájit řešení situace a zabrá-
nit zhoršování dostupnosti péče. V případě 
dalšího nekonání je Ministerstvo připraveno 
použít všechny zákonné nástroje, které má 
k dispozici, včetně případných pokut, aby 
byla zajištěna dostupná zdravotní péče pro 
občany Šluknovského výběžku.

S pozdravem
Adam Vojtěch, 

ministr zdravotnictví

DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE
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Zpráva o hospodaření a majetku  
centra České lékařské komory

Finanční majetek je používán pro běžný 
chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory.

Dlouhodobý nehmotný majetek předsta-
vuje zejména program pro evidenci lékařů 
a webové stránky ČLK. Dlouhodobý hmotný 
majetek je používán pro běžnou činnost ko-
mory. Rozhodující položkou pohledávek jsou 
nepřevedené členské příspěvky od okresních 
sdružení, zaplacené zálohy na daň z příjmu za 
rok 2017 a zaplacené zálohy na společenskou 
akci. Žádné sporné pohledávky se nevyskytují.

Přehled majetku centra 
ČLK k 31. 12. 2017

I. Finanční majetek 
Na účtech finančního majetku jsou ve-

Název     Stav k 31. 12. 2017

I. Finanční majetek 9 366 012,32

II. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 368 195,97

Dlouhodobý hmotný majetek 132 020 581,95

III.   Pohledávky 2 037 322,34

deny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky 
cenin, a zejména zůstatky vkladových ban-
kovních účtů. Část finančních prostředků 
je uložena na spořicích účtech.

II. Dlouhodobý hmotný a  nehmotný 
majetek 

Rozhodující položkou dlouhodobého 
majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze, Brně a Olomouci. Dále 

je v majetku vedena kancelářská techni-
ka a zařizovací předměty. Zůstatek v roce 
2017 je ovlivněn nákupem nové nemovitosti 
v Praze. 

III. Pohledávky
Zůstatek byl ovlivněn zejména nepře-

vedenými členskými příspěvky od OS ČLK, 
zaplacenou zálohou na daň z příjmu za rok 
2017 a na společenskou akci.

Porovnání hospodaření centra ČLK za období 1997−2017

Rok Výnosy Z položky výnosů  
členské příspěvky Náklady

Hospodářský  
výsledek  

před zdaněním
Daň z příjmu

Hospodářský  
výsledek  

po zdanění

1997 15 866 684,23 15 053 810,00 16 180 730,63 -314 046,40 146 253,00  (39 %) -460 299,40

1998 16 580 054,39 13 395 083,00 17 863 390,84 -1 283 336,45                  0,00 -1 283 336,45

1999 20 364 619,30 17 802 605,00 17 957 129,81 2 407 489,49 1 391 948,00  (35 %) 1 015 541,49

2000 22 728 792,79 19 461 530,00 17 414 247,26 5 314 545,53 2 011 551,00  (31 %) 3 302 994,53

2001 24 583 282,63 22 398 538,00 19 892 664,63 4 690 618,00 1 939 419,00  (31 %) 2 751 199,00

2002 23 866 929,00 22 338 936,00 21 470 280,45 2 396 648,55 1 367 307,00  (31 %) 1 029 341,55

2003 43 086 880,64 24 786 579,00 40 296 152,11 2 790 728,53 2 588 733,00  (31 %) 201 995,53

2004 41 022 491,52 25 412 073,00 39 214 199,79 1 808 291,73 1 504 320,00  (28 %) 303 971,73

2005 47 895 336,24 30 609 988,00 42 178 702,03 5 716 634,21 2 610 109,00  (26 %) 3 106 525,21

2006 34 516 394,11 28 517 847,00 29 778 477,83 4 737 916,28 1 760 449,00  (24 %) 2 977 467,28

2007 41 565 454,23 31 669 723,00 35 749 866,76 5 815 587,47 2 108 462,00  (24 %) 3 707 125,47

2008 43 949 988,21 31 997 069,00 38 500 208,38 5 449 779,83 2 016 209,00  (21 %) 3 433 570,83

2009 46 183 892,49 35 370 336,00 41 944 565,07 4 239 327,42 1 639 433,00  (20 %) 2 599 894,42

2010 46 720 523,89 35 142 725,00 43 944 565,75 2 775 958,14 1 360 392,00  (19 %) 1 415 566,14

2011 48 982 706,10 35 454 591,00 46 154 543,23 2 828 162,87 1 368 610,00  (19 %) 1 459 552,87

2012 53 484 196,23 41 292 244,00 47 943 327,23 5 540 869,00 1 810 283,00  (19 %) 3 730 586,00

2013 53 478 601,58 41 577 694,00 45 924 768,07 7 553 833,51 2 253 284,00  (19 %) 5 300 549,51

2014 54 924 829,41 42 062 758,00 49 000 786,66 5 924 042,75 2 087 352,00  (19 %) 3 836 690,75

2015 57 174 566,34 42 686 967,00 49 046 821,15 8 127 745,19 2 318 964,00  (19 %) 5 808 781,19

2016 58 436 340,13 44 264 696,00 54 938 262,07 3 498 078,06 1 788 698,00  (19 %) 1 709 380,06

2017 59 063 545,01 43 713 532,00 51 922 209,73 7 141 335,28 2 227 080,00  (19 %) 4 914 255,28
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PRÁVNÍ PORADNA

Lékaři menších nemocnic se často setká-
vají s tím, že tato „vyšší pracoviště“ již nemají 
kapacitu k přijímání dalších pacientů a přijetí 
pacienta při telefonické konzultaci odmíta-
jí. Zpravidla nikoli z důvodů odborných, ale 
z důvodů kapacitních. Nelze se tomu divit, 
protože i na tzv. „vyšším pracovišti“ nebo 
pracovišti, které je centrem vysoce specia-
lizované péče, lze zvládnout zdravotní péči 
pouze o omezený okruh pacientů, má-li být 
péče poskytnuta na náležité odborné úrov-
ni. Lékař v menší nemocnici je tak v „patové 
situaci“, kdy cítí potřebu přeložit pacienta 
na vyšší pracoviště nebo do centra vysoce 
specializované péče, ale nemá ho kam pře-
ložit. Přitom při posuzování případné trestní 
odpovědnosti lékařů za újmu na zdraví nebo 
usmrcení z nedbalosti často znalci ve svých 
znaleckých posudcích lékařům menších ne-

mocnic vytýkají, že v jisté fázi vývoje nemoci 
pacienta měli v rámci postupu lege artis roz-
hodnout o jeho přeložení na vyšší pracoviště, 
respektive do centra vysoce specializované 
péče. Lékaři menších nemocnic se o to sice 
snaží, někdy však marně, a zůstává jim tak 
v ruce „černý Petr“. 

Sám jsem měl několik případů podobné-
ho typu, kdy bylo rozhodováno o případné 
právní odpovědnosti lékařů za úmrtí pacien-
ta právě v souvislosti s přeložením, respek-
tive nepřeložením na tzv. „vyšší pracoviště“.  
Lékařka menší nemocnice žádala lékaře 
z „vyššího pracoviště“ o převzetí pacienta 
do péče při telefonickém rozhovoru. Lékař 
z vyššího pracoviště sdělil, že z kapacitních 
důvodů nemohou pacienta přijmout. Navíc 
bylo prý zvykem, že zdravotnická záchranná 
služba údajně podmiňovala převoz pacienta 
na vyšší pracoviště tím, že je s konkrétním 
lékařem vyššího pracoviště projednáno, že 
pacient tam bude přijat. Tedy otázka „s kým 
máte dohodnuto přijetí?“ Případ byl práv-
ně uzavřen tak, že lékařka měla rozhod-
nout o  převozu i  bez souhlasu lékaře 
z vyššího pracoviště. Sám lékař z vyššího 
pracoviště k tomu sdělil, že pouze lékařku 
z menší nemocnice informoval o kapacitní 
situaci na vyšším pracovišti, ale kdyby tam 
nakonec pacienta přivezli, nezbylo by než 
se o něho postarat. Vedení zdravotnické zá-
chranné služby jednoznačně potvrdilo, že 
k převozu pacienta na tzv. „vyšší pracoviště“ 
nebo do centra vysoce specializované péče 
není třeba souhlasu tohoto pracoviště nebo 
tohoto centra a převoz by byl zajištěn na 
základě pokynu lékařky menší nemocnice. 
Vše tedy nakonec svědčilo proti lékařce malé 
nemocnice, která se snažila zajistit péči o pa-
cienta na vyšším pracovišti v dané situaci, 

podle daných zvyklostí marně a „černý Petr“ 
jí zůstal v ruce.

Co má tedy lékař dělat, pokud indikuje 
zdravotní péči o pacienta s ohledem na jeho 
zdravotní stav na lépe vybaveném, tzv. „vyš-
ším pracovišti“ nebo v centru vysoce spe-
cializované péče, ale tam mají plno? Jde-li 
o neodkladnou péči, nezbývá než nařídit 
bez dalšího převoz tohoto pacienta na 
lépe vybavené pracoviště nebo do centra 
vysoce specializované péče i bez konzul-
tace s tímto pracovištěm. Zdravotnická 
záchranná služba nebo dopravní zdravotní 
služba je povinna žádost o převoz pacienta, 
který potřebuje poskytnout neodkladnou 
zdravotní péči, do určené nemocnice reali-
zovat a není oprávněna se domáhat sdělení, 
se kterým lékařem na příslušném pracovišti 
je přijetí dohodnuto. Zní to jistě tvrdě a zvyk-
losti jsou jiné, ale jde-li o život člověka nebo 
o vážné ohrožení jeho zdraví, bylo by hazar-
dem postupovat jinak. Jiná situace ovšem 
nastává v případech, které jsou zpravidla 
častější, kdy nejde o neodkladnou péči, 
ale je třeba poskytnout ji na lépe vybaveném 
pracovišti nebo v centru vysoce specializova-
né péče. V těchto případech není povinnos-
tí ani starostí lékařů zajistit a vyjednat 
pacientům-pojištěncům zdravotní péči 
na náležitě vybaveném pracovišti na ná-
ležité odborné úrovni, ale tato povinnost 
je zákonem uložena zdravotní pojišťovně 
příslušného pojištěnce. 

„Podle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, v platném 
znění, zdravotní pojišťovna je povinna za-
jistit poskytování hrazených služeb svým 
pojištěncům, včetně jejich místní a časové 
dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřed-
nictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela 

Zdravotní pojišťovny mají  
povinnost zajistit svým pojištěncům 
náležitou zdravotní péči
Stále častějším problémem, se kterým se setkáváme, zejména pokud jde o dotazy lékařů z menších 
nemocnic, je otázka, jak postupovat, je-li třeba přeložit pacienta na tzv. „vyšší pracoviště“, ať již jde 
o centrum vysoce specializované péče, nebo pouze lépe personálně, věcně a technicky vybavené 
pracoviště, zpravidla větší nemocnici, pokud toto pracoviště, zejména z kapacitních důvodů, s přeložením 
pacienta nesouhlasí.

Jak má lékař zajistit přeložení pacienta na tzv. vyšší pracoviště
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Právní obrana proti neseriózním 
společnostem nabízejícím inzerci 
Již několikrát byl v časopise Tempus medicorum zveřejněn článek o právní obraně proti inzertním 
společnostem, které využívají omylu a právní neznalosti lékařů a následně těmto lékařům neoprávněně 
účtují nemalé finanční částky na základě údajné smlouvy, kterou měl lékař se společností podepsat. 
Dotazy členů ČLK na podivné praktiky různých společností, které nemají nic společného s ČLK a které 
lékařům nabízejí a poskytují inzerci soukromé praxe na internetu nebo v tištěném katalogu, v poslední 
době opět zaznamenávají rostoucí frekvenci, množí se i zmíněné společnosti, jež podivným způsobem 
nabízejí inzerci a následně na lékařích uplatňují finanční požadavky. Dost často jde navíc o společnosti 
se sídlem v zahraničí. Lékaři – členové ČLK znovu začínají kontaktovat právní kancelář ČLK s dotazem, 
jak vzniklou situaci řešit. Z toho důvodu považujeme za vhodné tuto problematiku znovu otevřít 
a opakovaně lékaře varovat.

Co se týče prevence před samotným vzni-
kem problému, prvotní zásadou pochopitelně 
je, aby lékař důkladně četl to, co podepisuje, 
a to zejména text uvedený drobným písmem, 
v něm jsou paradoxně, leč zpravidla záměrně, 
mnohdy skryty ty nejzásadnější informace, 
např. zpoplatnění služby a výše tohoto poplat-
ku. Obdrží-li lékař písemnost inzertní firmy 
v cizím jazyce, který dokonale neovládá, lze 
písemnost v cizím jazyce primárně ignorovat, 
snad jen v případě zájmu o obsah listiny je 
možno kontaktovat například kteréhokoliv 
kolegu, který mu pomůže text přeložit a upo-
zorní lékaře na úskalí, která mohou z podpi-
su takového dokumentu plynout. Nicméně 
se prokazatelně nemůže jednat o jakoukoliv 
výzvu či formulář zaslaný například některým 
ze státních orgánů ČR – formuláře některých 

firem jsou záměrně graficky koncipovány tak, 
že jsou velmi podobné například povinným 
statistickým hlášením Českému statistickému 
úřadu. Státní orgány mají zákonnou povinnost 
komunikovat se svými občany v českém jazyce, 
není možné, aby lékař bez individuální domlu-
vy s orgánem obdržel písemnost v jazyce cizím. 

I přes důkladnou prevenci samozřejmě 
lékař mnohdy nedokáže zabránit tomu, že se 
stane obětí podivných praktik inzertních spo-
lečností. Členové ČLK se na právní oddělení 
ČLK čím dál častěji obracejí s problémem, kdy 
jsou jim ze strany těchto firem zasílány faktury 
k zaplacení inzerce (mnohdy až v řádu desítek 
tisíc korun) a následně vyhrožováno soudním 
vymáháním v případě nezaplacení. Modelové 
případy jsou zejména dva:

1. Lékař si je vědom, že s některou ze spo-

smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 
služeb.“ Z tohoto ustanovení zákona tedy jas-
ně vyplývá, kdo má „černého Petra“ v situaci, 
kdy nejde o neodkladnou péči, ale je třeba 
zajistit péči o pacienta na náležitě vybave-
ném zdravotnickém pracovišti. Povinnost 
je jednoznačně dána jeho zdravotní pojiš-
ťovně ( jde-li samozřejmě o pojištěnce, což 
je v naprosté většině případů). Lékař „niž-
šího pracoviště“ by měl pacienta a jeho 
rodinu informovat, že povinnost zajistit 
mu náležitou odbornou péči na náleži-
tě vybaveném pracovišti nebo v centru 
vysoce specializované péče má podle zá-
kona jeho zdravotní pojišťovna. Může se 
samozřejmě sám obrátit na zdravotní pojiš-
ťovnu pojištěnce s odkazem na ustanovení 
§ 46 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a požádat, aby zdravotní pojišťovna 

svou zákonnou povinnost splnila. Povinnost 
zajistit zdravotní péči, která není neodklad-
ná, ale je potřebná a je třeba ji realizovat na 
lépe vybaveném zdravotnickém pracovišti, 
nemá tedy lékař, a to ani registrující všeobec-
ný praktický lékař, ani příslušný ambulantní 
specialista, ani lékař v nemocnici, ve které je 
pacient momentálně hospitalizován a kte-
rá mu není způsobilá poskytnout náležité 
zdravotní služby, ale tuto povinnost mají ze 
zákona zdravotní pojišťovny. 

Zdravotní pojišťovny tedy nemají pou-
ze kompetenci kontrolovat poskytovatele 
zdravotních služeb, regulovat úhradu po-
skytnutých zdravotních služeb a spolu- 
rozhodovat o tom, kdo bude, či nebude 
smluvním partnerem zdravotní pojišťov-
ny, ale především mají povinnost vytvořit 
takovou síť smluvních zdravotnických 

zařízení, která bude dostačující pro zajiš-
tění zdravotní péče pro jejich pojištěnce. 
Pokud se na ně obrátí pojištěnec, jeho 
rodina nebo i lékař, který nemůže zajistit 
péči na náležitě vybaveném zdravotnic-
kém pracovišti, je jejich povinností zajis-
tit náležité zdravotní služby pojištěnci 
a jeho umístění tak, aby tyto služby byly 
náležitě zajištěny.  Pokud pak zdravot-
ní pojišťovna zjistí, že její síť smluvních 
zdravotnických zařízení není dostatečná 
k tomu, aby svou povinnost podle § 46 
odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění náležitě plnila, musí se starat 
o to, aby rozšířila síť svých smluvních 
zdravotnických zařízení tak, aby tuto 
povinnost splnit mohla. 

JUDr. Jan Mach, advokát,

ředitel právní kanceláře ČLK



TEMPUS MEDICORUM    /   ČERVENEC–SRPEN 2018 33

PRÁVNÍ PORADNA

lečností uzavřel smlouvu či objednávku na 
inzerci své soukromé praxe, avšak byly mu 
zamlčeny podstatné náležitosti tohoto smluv-
ního vztahu – zejména pokud jde o zpoplatnění 
služby, dobu, na kterou je smlouva uzavřena, 
možnost a způsob výpovědi apod. Mnohdy 
bývají tyto nepostradatelné informace uvede-
ny drobným písmem pod čarou anebo jiným 
způsobem tak, aby byly lékařem záměrně 
přehlédnuty.

2. Lékaři byla telefonicky nabídnuta 
možnost inzerce, případně rámcově sděleny 
podmínky, a lékař požádal, zda mu společnost 
může nabídku doručit písemně k prostudová-
ní, případně sdělil, že si nabídku rozmyslí a své 
rozhodnutí sdělí. Posléze je mu však automa-
ticky doručena faktura, následně upomínka 
a nakonec výhružka vymáháním.

V prvním případě je samozřejmě ze strany 
společnosti protiprávním postupem, jestliže 
lékaři nejsou prokazatelně a přehledně sdě-
leny veškeré skutečnosti, které mají vliv na 
rozhodnutí o uzavření smlouvy. Podle práv-
ních předpisů, zejména pokud jde o zákon  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není možné, 
aby jakýkoliv typ smluvního vztahu postrádal 
základní náležitosti o předmětu plnění (ceně), 
době trvání smlouvy, možnosti výpovědi apod. 
Rovněž variantu, kdy jsou tyto informace zá-
měrně prezentovány tak, aby je smluvní part-
ner pokud možno přehlédl, je třeba označit za 
protiprávní. Na tyto situace pamatuje ustano-
vení § 583 občanského zákoníku, které uvádí: 
„Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti 
a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní 
jednání neplatné.“ V tomto případě je tedy 
zjevné, že v předmětné smlouvě není věnován 
klíčovým skutečnostem takový prostor jako 
ostatním smluvním ujednáním, což lze pova-
žovat ze strany společnosti za záměr, který je 
rozhodující pro vyvolání omylu na straně lé-
kaře. Z toho tedy vyplývá, že popsaná smlouva, 
resp. ujednání o zpoplatnění služby (časové 
neomezenosti, způsobu výpovědi apod.) je 
plně způsobilé ve smluvním partnerovi vyvolat 
omyl v tom smyslu, že tento smluvní part-
ner považuje smlouvu za bezplatnou (časově 
omezenou, vypověditelnou bez udání důvodu 
apod.). Vzhledem k tomu, že tento omyl byl 
plně vyvolán ze strany inzertní společnosti, 
jsou splněny všechny podmínky pro neplat-
nost právního úkonu tak, jak je stanoví český 
právní řád. Jakékoliv výzvy či výhružky léka-
řům jsou tedy podle našeho názoru zpravidla 
právně nepodložené.

Pokud jde o druhý případ, nejčastějším 
tvrzením inzertních společností bývá, že došlo 
k uzavření tzv. smlouvy na dálku neboli spotře-

bitelské smlouvy, které upravuje § 1810 a násl. 
občanského zákoníku. Takto je sice možné 
určité typy smluv uzavřít, avšak i zde nesmí 
chybět jeden z  podstatných prvků vzniku 
smluvního vztahu, a to akceptace. Zásada, že 
nelze uplatnit princip „kdo mlčí, souhlasí“, 
není ani v případě uzavření smlouvy na dálku 
nikterak narušena. Pouhá lékařova žádost o za-
slání nabídky v písemné podobě anebo sdělení, 
že si lékař nabídku promyslí, tedy v žádném 
případě nemůžou být považovány za uzavření 
smlouvy. Prostředky komunikace na dálku 
umožňující individuální jednání mohou být 
použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich 
použití neodmítl. Smluvnímu partnerovi musí 
být prokazatelně sděleny a nesmí být zamlčeny 
podstatné náležitosti, které mají vliv na roz-
hodnutí o uzavření smlouvy, ty vyjmenovává 
zejména § 1811, § 1820 a § 1826 občanského 
zákoníku – i zde je tedy plně na místě uplat-
nit výše citované ustanovení o omylu, který 
vznikl tím, že nebyly lékaři sděleny povinné 
údaje. Lze poukázat také ještě např. na § 1838 
občanského zákoníku, jehož obsahem je, že: 
„Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez ob-
jednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí 
se na spotřebitele jako na poctivého držitele. 
Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli 
nic vracet ani ho o tom vyrozumět.“ Z toho tedy 
vyplývá, že lékař není povinen za nevyžádanou 
službu ani platit. 

Konečně, podle § 1829 odst. 1 občanské-
ho zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy 
odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv 
sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V přípa-
dě, že lékař nebyl poučen o právu odstoupit 
od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. 
f ) občanského zákoníku, prodlužuje se doba 
pro možné odstoupení od smlouvy až na 1 rok  
a 14 dnů. Takovou informaci o právu od-
stoupit od smlouvy však většina omylem 
podepsaných nabídek inzertních firem 
neobsahuje.

Postup lékařů v těchto situacích by tedy 
měl být následující – na obdrženou fakturu 
nereagovat a požadovanou částku neplatit. 
V opačném případě by byla situace obtíž-
nější a mohl by vzniknout předpoklad, že 
lékař nabídku akceptoval. Zároveň bude 
na místě inzertní společnosti odpovědět ve 
smyslu výše citovaných právních ustanovení 
(vzorový dopis je k dispozici v právní kanceláři 
ČLK) s tím, že toto vyjádření je jediné a koneč-
né a na žádnou případnou další korespondenci 
již ze strany lékaře odpovídáno nebude. Zde 
lze doporučit, aby lékař po obdržené faktuře 
ihned právní kancelář kontaktoval s žádostí 
o vzorový dopis a věc zbytečně neodkládal, aby 
nepropadly výše uvedené lhůty pro odstou-
pení od smlouvy. Lékař by tím sice neztratil 
možnost argumentovat všemi ostatními výše 
uvedenými ustanoveními, zejména pokud jde 
o záměrné uvedení lékaře v omyl, zároveň tím 
však lékař zbytečně přichází o jeden z dalších 
velmi podstatných argumentů.

Jako další krok ze strany společností lze 
očekávat písemnou nebo telefonickou vý-
hružku právníka, že bude s lékařem zahájeno 
soudní vymáhání a poté exekuce. Taková vý-
hružka bývá vždy nepříjemná, avšak je třeba, 
aby lékař nezpanikařil a nadále vytrval ve svém 
odmítavém postoji. Zmíněné společnosti to-
tiž používají nátlak psychický, nikoliv právní, 
neboť hrozba právním vymáháním nezapla-
cené částky, jak vidno, nemá potřebnou oporu 
v právních předpisech. Dosud jsme od napa-
dených lékařů (kterých jsou již bez přehánění 
řádově stovky) neobdrželi jedinou informaci, 
že by společnosti podnikly avizované právní 
kroky, což jedině svědčí o tom, že jsou si samy 
vědomy neopodstatněnosti svého nároku.

V případě nejasností se může kterýkoliv 
z lékařů, který se s touto situací setká, obrátit 
na právní kancelář ČLK, která mu poskytne 
potřebnou právní podporu.

Mgr. Bc. Miloš Máca, právní kancelář ČLK

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



TEMPUS MEDICORUM    /  ČERVENEC–SRPEN 201834

TEMPUS
MEDICORUM

Vy se ptáte, právník odpovídá

Poskytování zdravotní péče 
mimo ordinační hodiny

Jsem zaměstnancem ambulance v ne-
mocnici. V poslední době se řada pacientů 
snaží domáhat kompletního vyšetření či 
poskytnutí zdravotní péče mimo ordinač-
ní hodiny, aniž bychom na tomto postupu 
byli předem domluveni. Jak mohu v těch-
to případech postupovat?

V případě, že se lékař nachází v ordina-
ci mimo ordinační dobu, není jeho přítom-
nost automatickým objektivním důvodem 
k poskytnutí požadované zdravotní péče či 
vyšetření, jehož se pacient mimo ordinační 
hodiny dožaduje.

Samotná žádost pacienta o vyšetření 
mimo ordinační dobu, aniž by byl na tomto 
postupu s lékařem předem dohodnut, ne-
znamená, že je potřeba vyšetření provést 
či zdravotní péči poskytnout. Nastane-li 
situace, že se na vás obrátí pacient mimo 
ordinační dobu, doporučujeme vyhodno-
tit, zda v konkrétním případě není nutno 
poskytnout neodkladnou péči. Dojdete-li 
k závěru, že se jedná o neodkladnou péči, 
je nutno tuto péči poskytnout. V ostatních 
případech lze pacienta odmítnout s pouče-
ním, aby se dostavil v ordinačních hodinách. 
Tentýž závěr se vztahuje i na situace, kdy 
je lékař přítomen v ordinaci v tzv. provoz-
ní době, v níž lékař zpravidla zpracovává 
povinnou administrativu anebo činí jiné 

úkony spojené s provozem zdravotnického 
zařízení. 

Tímto způsobem, tj. vyhodnocením ak-
tuálního zdravotního stavu, postupuje nejen 
lékař zaměstnanec, ale i lékař, který poskytuje 
zdravotní služby ve vlastním zdravotnickém 
zařízení. V případech, kdy je vám pacient 
znám, lze doporučit alespoň základní po-
známky do jeho zdravotnické dokumentace 
s odůvodněním, že se nejednalo o neodklad-
nou péči. Tento záznam může být žádoucím 
důkazem ve váš prospěch v případě, pokud 
by nespokojený pacient podal proti tomuto 
postupu stížnost.

Kontrola SÚKL
Provozuji soukromou lékařskou praxi. 

Před nedávnem mne bez ohlášení navští-
vili zástupci Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a dožadovali se vstupu do ordinace, 
a to i přes skutečnost, že jsem měl v té 
chvíli plnou čekárnu pacientů. Jak mohu 
v této situaci postupovat? Má SÚKL prá-
vo provádět kontrolu bez předchozího 
ohlášení?

Zákon o kontrole (kontrolní řád) umož-
ňuje zmocněným kontrolním orgánům pro-
vést kontrolu i bez předchozího ohlášení, 
tj. není povinností kontrolních subjektů 
předem se ohlásit či si dohodnout konkrétní 
dobu, kdy bude kontrola provedena. Pří-
chod neohlášené kontroly však neznamená 
okamžité přerušení poskytování zdravot-
ních služeb, zejména má-li poskytovatel 
plnou čekárnu akutních či objednaných 
pacientů. Zákon o zdravotních službách 
výslovně stanoví, že vstupem pověřených 
osob nesmí být narušeno poskytování zdra-
votních služeb (§ 45 odst. 3 písm. b) zák.  
č. 372/2011 Sb.). Neohlášená kontrola tedy 
musí respektovat právo pacientů na soukro-
mí, a zejména jsou kontrolní orgány povin-
ny respektovat faktický stav (přítomnost 
pacientů) z důvodu neohlášeného příchodu. 
Poskytovatel by měl uvést časový rozsah 
nezbytný pro poskytnutí zdravotní péče 
pacientům a předpokládanou dobu možné-
ho vstupu kontrolujících osob do ordinace. 
Pokud má poskytovatel stanovenu vedle 
ordinační doby i provozní dobu a je-li tato 
provozní doba odlišná od doby ordinační, 
měla by být kontrola zpravidla provede-
na v provozní době, nikoliv v ordinační, 
nebrání-li tomu účel kontroly (zpravidla 

u neohlášených kontrol nebude dohoda na 
jiný pracovní den možná). 

Pro úplnost uvádíme, že poskytovatel 
zdravotních služeb je oprávněn požadovat 
předložení pověření k provedení kontroly, 
které je nezbytným podkladem k zahájení 
kontroly. Z pověření musí vyplývat důvod 
a rozsah kontroly a jmenovitý seznam osob, 
které kontrolu provedou. Nepředloží-li kon-
trolující osoba pověření k provedení kont-
roly, lze takovouto osobu odmítnout a není 
nutno poskytovat žádnou další součinnost. 
Současně má poskytovatel právo požadovat 
po kontrolujícím předložení dokumentu, 
zpravidla průkazu, který dokládá, že se jedná 
o osobu či osoby uvedené v pověření ke kont-
role. Tento doklad předkládá kontrolující na 
základě žádosti poskytovatele. Poskytovatel 
rovněž může namítat podjatost kontrolují-
cí nebo přizvané osoby. Je vhodné, učiní-li 
tak ihned po zjištění, že se jedná o osobu, 
která by mohla mít vazbu k účastníkům či 
předmětu kontroly. Taktéž je potřeba trvat 
na zapsání námitky podjatosti do protokolu 
o kontrole. 

Poskytovatel má především právo poža-
dovat, aby kontrolní pracovníci postupovali 
při kontrole pouze v rámci svých kompeten-
cí a plnili své povinnosti v souladu s kon-
trolním řádem. Taktéž má poskytovatel 
právo seznámit se s  obsahem protokolu 
o kontrole a podávat proti němu námitky. 
Blíže byly kompetence SÚKL v rámci výko-
nu kontrolní činnosti rozebrány v časopise 
Tempus medicorum č. 7–8/2016, který je 
v elektronické formě dostupný na webu 
ČLK (www.lkcr.cz).

Poučení o ochraně osobních 
údajů vs. povinná mlčenlivost

Jako soukromý lékař občas potřebuji 
zajistit zástup. Musí být zastupující lékař 
poučen o ochraně osobních údajů?

S tímto typem dotazů se právní kancelář 
ČLK v posledních týdnech setkává poměrně 
často. Především je potřeba upozornit, že 
nelze zaměňovat institut osobní údaj s insti-
tutem povinné mlčenlivosti. Povinná mlčen-
livost vyplývá z příslušné právní úpravy, v pří-
padě zdravotnických pracovníků je povinná 
mlčenlivost vymezena § 51 zák. č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách. Každý zdravot-
nický pracovník, který poskytuje zdravotní 
služby, je povinnou mlčenlivostí vázán. Totéž 
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platí pro kolegu, který souhlasí se zástupem 
v ordinaci svého kolegy. V těchto případech 
se tedy nejedná o žádné svévolné nakládání 
s osobními údaji pacientů, ale o poskytování 
zdravotních služeb, které předpokládá řádnou 
identifikaci pacienta jako nezbytnou součást 
poskytování zdravotních služeb. Jinými slo-
vy lékař při poskytování zdravotních služeb 
zpracovává osobní údaje pacienta na základě 
plnění tzv. právní povinnosti dle nařízení 
o ochraně osobních údajů, což jsou povin-
nosti, které lékaři vyplývají z platné právní 
úpravy, např. vyhl. o zdravotnické dokumen-
taci, zákona o veřejném zdravotním pojištění 
a řady dalších předpisů.

Rovněž nakládání se zvláštními osobní-

mi údaji, kterými jsou mimo jiné informace 
o zdravotním stavu pacienta, lékař zpracová-
vá v souladu s výše uvedeným, tj. plní právní 
povinnost, a nepotřebuje souhlas pacienta. 

Pokud tedy lékař poskytuje zdravotní 
služby v zástupu jiného lékaře, postupuje 
dle platné právní úpravy a vztahuje se na něj 
povinná mlčenlivost, přičemž osobní údaje 
zpracovává v rámci poskytování zdravotních 
služeb ve stejném rozsahu jako kolega, jehož 
zastupuje, a není nutné žádné poučení ani 
o povinné mlčenlivosti, ani o způsobu naklá-
dání s osobními údaji.

Nakládání s  osobními údaji upravuje 
nařízení o ochraně osobních údajů a rovněž 
zákon o ochraně osobních údajů. Pro lékaře 

se přijetím nařízení o ochraně osobních údajů 
na způsobu poskytování zdravotních služeb 
v zásadě nic nemění. Přibylo povinné poučení 
o nakládání s osobními údaji u zaměstnanců 
či dodavatelů, kteří přicházejí s těmito infor-
macemi do styku a kteří jsou ve své podstatě 
smluvně vázáni povinnou mlčenlivostí (např. 
IT firma, účetní apod.). Rovněž se v tomto 
směru rozšířila práva pacientů, kteří mají 
nárok na informaci o rozsahu evidovaných 
osobních údajů, vznést případně námitku 
či podat podnět ÚOOÚ. Pro úplnost je však 
potřeba uvést, že pacient nemá právo na vý-
maz osobních údajů, jež jsou vedeny v rámci 
poskytování zdravotních služeb. 

Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK

Regulace reklamy na zdravotní služby v ČR
Právní úprava regulace reklamy na zdravotní služby dle našeho názoru není v České republice dostatečná. 
Zmíněná nedostatečnost přitom nespočívá ani tak v nedokonalé úpravě, kam až poskytovatel zdravotních 
služeb může s propagací své praxe zajít, ale spíše v následné možnosti postihnout ty poskytovatele, kteří 
v těchto svých aktivitách překročí rámec zákonných mantinelů.

Pokud jde o obecně závazné právní před-
pisy, tedy o takovou úpravu, která je obsažena 
v zákonech, jež jsou závazné pro všechny sub-
jekty na území ČR, tedy nejen pro členy Čes-
ké lékařské komory (ČLK), v občanskoprávní 
i trestněprávní oblasti je daná problematika 
zakotvena v občanském i trestním zákoníku 
v podobě zákazu praktik nazvaných jako „ne-
kalá soutěž“. Dané jednání může mít několik 
skutkových podstat, z nichž nejčastější jsou 
zlehčování (uvádění údajů snižujících kvalitu 
konkurenčního subjektu), srovnávací rekla-
ma (uvádění údajů, které předmětný subjekt 
vyvyšují nad ostatní konkurenci), vyvolání 
nebezpečí záměny (taková propagace, která má 
v klientech vyvolat dojem, že jde o jiný, často 
renomovaný podnik, zboží či služby) anebo 
parazitování na dobré pověsti (uvádění neprav-
divých údajů o spojení s jiným renomovaným 
subjektem). Dopustí-li se někdo při propagaci 
svých služeb, včetně služeb zdravotních, tako-
vého jednání, může za něj nést následky jak 
v občanskoprávní rovině v podobě náhrady 
škody a nemajetkové újmy tomu, kdo byl jed-
náním poškozen, tak i v trestněprávní rovině, 
kdy sankcí může být třeba i nepodmíněný trest 
odnětí svobody.

Co se týče stavovské úpravy přijaté Českou 
lékařskou komorou, zde k tomu máme k dispo-
zici jediné ustanovení, a to § 2 odst. 16 Etického 
kodexu ČLK, které uvádí, že lékař se musí zdržet 
všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo 

nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu 
jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsled-
cích jsou agitační činností, cílenou na rozšíření 
klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat 
prostřednictvím druhých osob. Není žádnou 
vadou, že se jedná o ustanovení opravdu jediné, 
jeho text je totiž jednoznačně formulován a dává 
rovněž patřičný prostor pro posouzení orgánů 
ČLK v konkrétní individuální situaci, zda rekla-
ma je, či není za hranicí zmíněné důstojnosti. 
Rovněž i z takto formulovaného textu zřetelně 
plyne obecný výklad, že pokud lékař inzeruje 
své služby věcným způsobem a uvádí pouze zá-
kladní kontaktní údaje a náplň své praxe, je toto 
zcela v souladu s citovaným ustanovením, ale 
dopouští-li se jednání ne nepodobného tomu, 
které je popsáno v předchozím odstavci, toto 
již zakládá flagrantní porušení stavovského 
předpisu.

Potíž je právě v již jednou zmíněné postiži-
telnosti těch, kteří se dopustí porušení citované-
ho ustanovení Etického kodexu ČLK. Poměrně 
dost poskytovatelů zdravotních služeb dnes již 
existuje ve formě právnické osoby (nejčastěji  
s. r. o.), kdy majitelem je osoba, která není léka-
řem, a tudíž ani členem ČLK. Těchto případů je 
čím dál více. Každý takový poskytovatel ve for-
mě právnické osoby sice podle zákona musí mít 
ustanoveného tzv. odborného zástupce, který 
již lékařem a členem ČLK být musí, nicméně 
odpovědnost odborného zástupce je zákonem 
vymezena tak, že ten odpovídá skutečně pouze 

za odborné vedení a kvalitu poskytovaných 
zdravotních služeb, tedy zjednodušeně řečeno, 
za medicínskou stránku věci. Je obtížné dovo-
zovat právní odpovědnost odborného zástupce 
za porušení právních předpisů v oblasti rekla-
my, inzerce, PR či marketingu, jestliže tento 
lékař nemá s danou problematikou fakticky 
ani právně nic společného a mnohdy sám ani 
neví, jakým způsobem je reklama na zdravotní 
služby poskytovatele, jehož on garantuje pouze 
po odborné stránce, publikována majitelem či 
PR oddělením (pracovníkem) navenek vůči 
veřejnosti. I pokud by taková odpovědnost ve 
výjimečném konkrétním případě byla discipli-
nárními orgány ČLK alespoň dovozena, hrozilo 
by nebezpečí, že při soudním přezkumu rozhod-
nutí o disciplinární odpovědnosti a uděleném 
disciplinárním opatření by byla lékařem podaná 
žaloba proti ČLK úspěšná.

Na závěr ještě velmi stručně ke specifičtější 
problematice reklamy na léčivé přípravky – 
omezení v reklamě v této oblasti jsou českým 
právním řádem rovněž zakotvena, a to zejmé-
na v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 
v platném znění. Jednou z hlavních zásad této 
právní úpravy je zákaz reklamy na léčivé pří-
pravky, jejichž výdej je výhradně vázán na lékař-
ský předpis, jestliže jde o reklamu zaměřenou 
na širokou veřejnost. Tento druh reklamy je pří-
pustný jen v odborných lékařských publikacích.

Mgr. Bc. Miloš Máca, právník-specialista,

právní kancelář ČLK
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Hned zkraje prázdnin se sešel na dubnovém sjezdu nově zvolený sedmičlenný výkonný výbor Sekce 
mladých lékařů ČLK, který si mezi sebou zvolil jednotlivé funkce. Kandidáti (v abecedním pořadí) Zdeněk 
Bureš, Hana Caithamlová, Andrej Černý, Monika Hilšerová, Marie Lopourová, Jan Pavel Novák a Jan Přáda 
zvolili takto: na další dvouleté funkční období byl zvolen předsedou Jan Přáda, místopředsedkyní Monika 
Hilšerová a mluvčím Marie Lopourová. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nové tváře, bude kontinuita 
naší práce plně zachována, a tak jsme se hned na první schůzce pustili do plánování.

Nové vedení Sekce mladých lékařů ČLK

Do dalších dvou let máme před sebou 
spoustu úkolů! Ať už úplně nových, či do-
končení těch starých. Vzhledem k tomu, že se 
naše řady stále rozrůstají, bychom především 
chtěli poděkovat všem, kteří se stali našimi 
členy, a obzvláště těm, kteří nás oslovili s na-
bídkou aktivní spolupráce. Velmi si vážíme 
vaší přízně a všechny s chutí něco změnit 
rozhodně vítáme. A poděkovat musíme i těm, 
kteří s námi i nesouhlasí, protože konstruktiv-
ní kritika je neméně důležitá a často pomůže 
pohlédnout na věci z jiné perspektivy.

Dále bychom rádi prohloubili spolupráci 
s lékařskými fakultami a studentskými spolky. 
Letos jsme již měli společné akce v Praze, 
Hradci Králové a Olomouci, na podzim nás 
čeká další v Plzni a věříme,  že postupně pro-
jedeme všechny kouty naší republiky, protože 

aktivitu a informovanost je potřeba podpo-
rovat již od medických let.

Z rozpracovaných projektů se naše síly 
soustředí hlavně na Férové pracoviště. Práce 
na něm jsou již v plném proudu a zatím to vy-
padá, že pokud se nevyskytnou komplikace, 
plánované spuštění tohoto portálu se opravdu 
uskuteční již tento rok. Sledujte naše informač-
ní kanály, budeme vás pravidelně informovat.

Samozřejmostí je potom naše aktivní vy-
stupování na ČLK a Ministerstvu zdravotnic-
tví. Jsme velmi rádi, že je s námi do budoucích 
diskusí počítáno a že máme prostor na pre-
zentaci vlastních názorů. Občas je atmosféra 
bouřlivá, ale snažíme se, jak umíme, abychom 
pomalu měnili věci k lepšímu.

Jak jsem již avizoval výše, velmi nás těší 
vaše nabídky a spolupráce na našich projek-

tech. Aktivní členové jsou vždy vítáni. Ne-
váhejte nás proto oslovit přes náš kontakt-
ní e-mail (sekcemladychlekaruclk@gmail.
com), Facebook, případně se přímo zúčast-
něte některého z našich setkání. Hledáme 
všechny, kteří by se chtěli aktivně zapojit či 
jen se podělit o své názory. Také současné 
a bývalé členy studentských spolků, kteří by 
se rádi angažovali i po promoci, a samozřejmě 
všechny, které zaujali naše projekty, na nichž 
by chtěli spolupracovat či je posunout dál 
svými nápady.

Čerstvým absolventům přejeme krásné 
poslední prázdniny, a hlavně aby načerpali 
hodně sil do nového začátku. A již pracují-
cím kolegům, aby jim v letním provozu zbylo 
místo na dovolené na potřebnou regeneraci.

Jan Přáda, předseda SML ČLK

Zdeněk Bureš, Filip Špliňo, Marie Lopourová (mluvčí), Monika Hilšerová (místopředsedkyně), Jan Pavel Novák, Jan Přáda (předseda)  
na snímku zleva.
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GDPR v české praxi

Odešel prof. MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc.

Klasik českého lékařství
Prof. MUDr. Bohumil Prusík, DrSc., zásadním způsobem zasáhl do roz-
voje interního lékařství. Jeho přínos v oblasti diagnostiky i léčby vý-
znamně přesahuje dobu, v níž působil. 

Právě v kontextu s limity tradiční medicíny na přelomu 19. a 20. století vynikne progresivní 
přístup a originalita myšlení mladého lékaře Prusíka. Zásadně zasáhl jak do kardiologie, tak do 
angiologie, jejímž je vlastně v našich podmínkách otcem zakladatelem.

Publikace Klasik českého lékařství autora Petra Bartůňka vychází z dobových pramenů  a studia 
archivů Univerzity Karlovy, Zdravotnického muzea v Praze, Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 
1. LF UK a z dalších zdrojů.

Kniha mapuje jednotlivé jeho životní etapy a jeho přínos nejen pro domácí, ale i evropskou 
medicínu. Ten byl mj. oceněn tím, že krátce před druhou světovou válkou byl nominován jako 
kandidát Nobelovy ceny, což válka zhatila.                                                                                                                        (red)

Vážená redakce, poznámka, 
kterou vám píšu, vychází z či-
rého zoufalství nad tím, co se 
v  českých nemocnicích děje 

v souvislosti s kampaní GDPR.

V jednom nejmenovaném zařízení pro 
seniory okresu Blansko volali pro svého klien-
ta RZP. Posádce předali pacienta, ale odmítli 
předat zdravotnickou dokumentaci z důvo-
du ochrany osobních údajů. Tato událost by 
mohla budit úsměv, kdyby ve své podstatě 
neodrážela tragické nepochopení.

Na druhé straně docela dobře chápu oba-
vy zaměstnanců z porušení předpisů, protože 
jsou ze strany svých nadřízených zahlcováni 
dalšími a dalšími nařízeními v souvislosti 
s GDPR. Je jim vyhrožováno různými postihy 
včetně „závažného porušení pracovní kázně“ 
se všemi konsekvencemi z toho plynoucími. 

Nenastal již čas, abychom řekli DOST 
tomu, co zde rozpoutávají naši interpreti 
GDPR? Interpreti směrnice, která ve své 
podstatě platila již dříve pod skromnějším 
názvem zákon o ochraně osobních údajů. 
Nenastal čas, aby konečně skončila praxe růz-

ných rádoby poradenských společností, které 
za nemalé finanční částky „školí“ odpovědné 
pracovníky a předhánějí se v nesmyslnosti 
svých návrhů a rad?

Osobní údaje, které shromažďují všech-
ny české nemocnice, důvody, proč je shro-
mažďují, a princip elektronické ochrany dat 
jsou ve všech případech stejné. Je tedy na 
čase, aby své jednoznačné vyjádření podala 
instituce odpovědná za řízení a organizaci 
zdravotnictví ČR.

Souhlasím s respektováním základních 
požadavků, ale zachovejme si „zdravý selský 
rozum“.

MUDr. Josef Snášel, 

Nemocnice Boskovice

Ve věku nedožitých 98 let zemřel 
20. června 2018 prof. MUDr. 
Zdeněk Štembera, DrSc. 
Pan profesor se narodil dne  

23. června 1920 v Plzni. Promoval v roce 
1948 na UK v Praze, v roce 1955 obhájil 
kandidátskou práci a v roce 1966 mu byl 
udělen titul DrSc. Habilitoval v roce 1967 
a v roce 1991 se stal profesorem v oboru 
gynekologie a porodnictví. 

V Ústavu pro péči o matku a dítě pracoval 
od roku 1949 dosud, což je neuvěřitelných 
69 let – z toho 21 let ve funkci vedoucího 
porodnické části. Profesor Štembera byl  
18 let členem katedry IPVZ (Institutu pro 
další vzdělávání lékařů) a byl zodpovědným 
řešitelem 18 výzkumných úkolů. V letech 
1965 až 1990 byl národním koordinátorem 

dílčího úkolu „Rizikové těhotenství“ Stát-
ního plánu ČSAV. V letech 1990 až 2000 byl 
poradcem ministra zdravotnictví pro peri-
natologii. V roce 1968 se stal zakládajícím 
členem a předsedou Sekce perinatální me-
dicíny ČGPS, kterým byl 28 let – až do roku 
1996. V letech 1970 až 1972 byl prezidentem 
Evropské asociace perinatální medicíny. 
V roce 1974 byl prezidentem 4. kongresu 
EAPM, který se konal v Praze (kongres měl 
1600 účastníků). Od roku 1968 do roku 2000 
byl profesor Štembera poradcem WHO pro 
perinatální medicínu, jako konzultant WHO 
se podílel na devíti mezinárodních projek-
tech. Byl členem i  šesti dalších projektů 
mezinárodních společností (FIGO, UNICEF, 
EAPM, NIH – CDC USA). V roce 1988 bylo 
v ÚPMD ustanoveno Spolupracující centrum 
WHO pro lidskou reprodukci (perinatální 

medicínu), kde byl po dobu 16 let pověřen 
jeho vedením. 

Profesor Štembera byl čestným členem 
několika českých a pěti zahraničních odbor-
ných společností. Je autorem 10 monografií, 
publikoval přes 350 vědeckých prací v od-
borných časopisech, 160 z nich bylo otištěno 
v časopisech zahraničních, přednesl více než 
300 přednášek, téměř polovinu z nich (132) 
na zahraničních kongresech a univerzitách 
v  Evropě, Asii, v  Jižní i  Severní Americe, 
včetně přednášek na univerzitách v Harvardu 
a Yale. Panu profesorovi byla pětkrát udělena 
Cena ministra zdravotnictví a jednou Cena 
Akademie věd.

Odešla významná osobnost světové pe-
rinatologie, vynikající vědec, lékař, učitel 
a skvělý člověk. Čest jeho památce.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD
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SAINT MEDICAL, S.R.O.
HLEDÁME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
SAINT MEDICAL, s.r.o. hledá lékaře 
v  odbornostech: Psychiatrie, Endokrino-
logie, Imunologie, Rehabilitační lékařství, 
Neurologie.
■ Nabízíme: Dynamický a  příjemný tým. 
Moderní vybavení ordinací. Variabilitu pra-
covních smluvních vztahů (možnost částeč-
ného úvazku). 
■ V případě dalších dotazů se obraťte na níže 
uvedené kontakty. 
■ Kontakt: Nikola Krejčíková  
+420 725 940 980
mudr.stepankova@seznam.cz, 
www.saintmedical.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.
HLEDÁME LÉKAŘE
■ HLEDÁME: Lékaře v  oboru rehabili-
tační a fyzikální medicína.
■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční 
ohodnocení; Vysoce odbornou a  pestrou 
práci; Možnost plného nebo zkráceného 
úvazku; Moderní prostředí vybavené kva-
litními přístroji; Práce se sportovci a běž-
nou klientelou (variabilní diagnózy – nej-
častěji problematika páteře, natržené svaly, 
entesopatie a stavy po ASK, problematika 
Achillovy šlachy); Příjemný, vstřícný pra-
covní kolektiv; Možnost pronajmutí pro-
stor pro soukromou odpolední či večerní 
praxi; Akreditované pracoviště; Možnost 
dalšího vzdělávání. 

Nástup možný IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na 
e-mail: Bc. Marie Bořilová: 
marieborilova@barnamedical.cz, 
Tel.: 728 332 052 
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 
975/2, Praha 3 – Žižkov, 130 00

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE – VHODNÉ 
I PRO ABSOLVENTY
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje hledá lékaře 
na oddělení chirurgie, lůžkovou rehabilitaci, 
internu, neurologii. Pozice vhodné i pro ab-
solventy. 
■ Nabízíme: kvalitní vybavení jednotlivých 
pracovišť odpovídající standardům dnešní 
doby, kontinuální investice do rozvoje ne-
mocnice, velká podpora ve vzdělávání a osob-
ním rozvoji, výhodné mzdové podmínky, 
příspěvek na penzijní připojištění, závodní 
stravování, možnost zvýhodněného využití 
firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc, 2 SICK 
DAYS, další zaměstnanecké benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

DERMALINK S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE
Dermatovenerologická ambulance 
Pro naše pracoviště v  Praze a  stř. Čechách 
hledáme lékaře, dermatology, kteří již mají 
splněn dermatologický kmen. Jsme akredi-
tovaným pracovištěm a zajistíme podmínky 

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY,  
ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU. 

STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE  
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  
NA SLOVENSKU         ?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na  
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
-  v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá  

především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
-  na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce 
-  na facebookové stránce, kde jsou k dispozici nejen personální inzeráty,  

ale i zajímavé články z oboru

Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk, + 421 944 064 615

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK 1

PONuKA PRACOVNýCH POZÍCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE

január 2017 ďalšie inzeráty nájdete na www.pracavzdravotnictve.sk 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore gynekológia a  pô-
rodníctvo.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.
Lekár/Lekárka na  
očnou ambuLanciu
Očná ambulancia 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore oftalmológia.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

trnavský
aDeli MeDical center
LoGoPeD,  
FYZioTeraPeuT,  
maSer Pre kLinikY  
na SLoVenSku 
a V DubaJi
ADELI Medical Center, s vyše 
250 kvalifikovanými spolupra-
covníkmi, je jedným z  Európ-
skych vedúcich špecializovaných 
inštitútov pôsobiacich v  oblas-

nUtriFOOD, s.r.O.

Vážený Pán DokTor/ 
Pani DokTorka
Vážený pán doktor / pani dok-
torka, spoločnosť NUTRI-
FOOD® Vám ponúka možnosť 
rozšíriť Vašu odbornú lekársku 
prax v  oblasti výživového po-
radenstva, prevencie a  liečby 
obezity Vašich pacientov pro-
stredníctvom zaujímavej spo-
lupráce. Vytvorili sme licenčný 
systém na nezávislé prevádzko-
vanie poradenských centier pre 
redukciu telesnej hmotnosti po 
celom Slovensku. Na základe 
predchádzajúcich dlhoročných 
skúseností v  danej oblasti dnes 
poskytujeme odborné výživo-
vé poradenstvo a  pracujeme 
s  VLCD a  LCD redukčnými 
programami, zloženými z  nut-
rične vyvážených produktov ur-
čených ako potraviny pre plno-
hodnotnú náhradu celodennej 
stravy. 
 Druh pracovného pomeru: 
externá spolupráca 
 Miesto práce: ambulancia 
vo Vašom regióne 
 Termín nástupu: podľa do-
hody 
 Bližšie informácie získate 
na osobnom stretnutí. 
 Kontakt: 
maticka@nutrifood.sk, 
0948 17 27 18, 
www.nutrifood.sk

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka  
na GYnekoLoGickú  
ambuLanciu

Univerzitná neMOcnica  
bratislava
Lekár na cenTráL-
nom PriJímacom  
oDDeLení
 Pozícia: Lekár 
 Pracovná oblasť: Zdravot-
níctvo a sociálna starostlivosť 
 Miesto práce: Nemocnica 
Ružinov, Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda, Bratislava 
 Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok 
 Termín nástupu: ihneď 
 Ponúkaný plat (brutto): v zmy- 
sle platných právnych predpisov 
 Zamestnanecké výhody, be-
nefity: poskytujeme ubytovanie 
 Informácie o  výberovom 
konaní: Ďakujeme všetkým 
uchádzačom za prejavený záu-
jem, avšak kontaktovaní budú 
len vybraní uchádzači. 
 Požiadavky na zamestnan-
ca: Pozícii vyhovujú uchádzači 
so vzdelaním vysokoškolské II. 
stupňa; Vzdelanie v  odbore le-
kárska fakulta 
 Pozícia je vhodná pre ab-
solventa: Áno 
 Stručná charakteristika spo- 
ločnosti: Poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti na lôžkovej 
a  ambulantnej časti nemocnice. 
Univerzitná nemocnica Bratisla-
va poskytuje špecializovanú lie-
čebno-preventívnu starostlivosť 
pacientom z celého Slovenska. 
 Adresa spoločnosti:
Univerzitná nemocnica 
Bratislava 
Pažítková 4 821 01 Bratislava 
http://www.unb.sk 
 Kontaktná osoba: Katarína 
Jendrálová Tel.: 02/48234351 
 E-mail: 
katarina.jendralova@unb.sk

lekári
bratislavský

núscH, a.s., bratislava
Lekár –  
na oDDeLenie  
karDioLóGie  
a anGioLóGie
Generálny riaditeľ Národné-
ho ústavu srdcových a cievnych 
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôr-
kou 1, 833 48 Bratislava, vypi-
suje výberové konanie na obsa-
denie funkčného miesta: 
•  Lekár – na oddelenie kardioló-

gie a angiológie 
 Požadované predpoklady:  
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); 
Špecializačná skúška v  odbore 
angiológia alebo špecializač-
ná skúška v odbore kardiológia 
alebo po absolvovaní hlavného 
internistického kmeňa so za-
meraním na kardiovaskulárnu 
medicínu; komunikatívnosť, 
flexibilita; morálna bezúhon-
nosť; ovládanie práce s  počíta-
čom; aktívna znalosť anglického 
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového 
konania doplnené štruktúrova-
ným profesijným životopisom, 
dokladmi o dosiahnutom vzde-
laní, jazykových znalostiach 
a výpisom z registra trestov nie 
starším ako 3 mesiace a  regis-
tráciou v  stavovskej organizácii 
zasielajte najneskôr do 5 týž-
dňov od uverejnenia výberového 
konania na adresu: 
Národný ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a.s., 
Odbor ľudských zdrojov, 
Pod Krásnou hôrkou 1, 
833 48 Bratislava 
 Informácie na t. č. 59320242 
p. Mgr. Orlíková Mária

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo  

a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk
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■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce 
s jasnou vizí rozvoje.
■ Nabízíme: zajímavé platové podmínky, žádné noční směny, stabilní práci, plný pracovní úvazek, 
podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další 
přitažlivé benefity.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. 
■ Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:
REVIZNÍ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace DĚČÍN
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÁ LÍPA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN
FYZIOTERAPEUT – PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ – pracoviště LD Luna, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

pro získáni derm. specializace k samostatné 
práci. 
■ Nástupní plat cca 30 tis. čistého s možnos-
tí růstu dle skutečného výkonu, prac. doba 
dohodou. 
■ Kontakt: H. Dvořáková, 604 966 074, 
životopisy vč. fotografie prosím zasílejte na: 
info@dermalink.cz.

CKTCH BRNO
LÉKAŘ
■ Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání na LF, 
způsobilost k  výkonu povolání dle zákona  
č. 95/2004, specializovaná způsobilost 
v oboru kardiologie, vnitřní lékařství.
■ Nabízíme: práci na prestižním pracovišti, 
stabilní pracovní a  platové podmínky, plný 
úvazek, zaměstnanecké benefity.
■ Počet míst: 2 
■ Termín nástupu: od 1. 8. 2018, 
od 1. 1. 2019 
■ Kontaktní osoba: 
doc. MUDr.  Bedáňová Helena, Ph.D., 
tel. 543 182 521, helena.bedanova@cktch.cz 
■ Profesní životopisy zasílejte do 15. 7. 2018 
a  dále do 1. 11. 2018 na adresu: CKTCH 
Brno, Personální oddělení, Pekařská 53, 
656 91 Brno nebo na e-mail:
ivana.klanicova@cktch.cz

MEDICLINIC A.S.
PŘIJMEME PRAKTICKÉ 
LÉKAŘE
Společnost MediClinic a. s. přijme Vše-
obecného praktického lékaře Veselí nad 
Moravou a  praktického lékaře pro děti 
a dorost Brno a okolí. Nebaví Vás adminis- 
trativa, komunikace s  pojišťovnami? Pak 
jste u nás správně! Veškerou agendu spoje-
nou s provozováním ordinace zařídíme za 
Vás! S námi se staráte jen o své pacienty. 
■ Nabízíme: pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou, nadstandardní mzdové ohod-
nocení, týden dovolené navíc a další. Mož-
nost flexibilního úvazku. 
■ Více informací na www.mediclinic.cz/
volne-pozice 
■ Kontakt: Mgr. Vlastimil Král,
tel.: 733 679 555, 
e-mail: kariera@mediclinic.cz

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA 
PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Re-
imana Prešov prijme do pracovného pomeru 
lekárov bez špecializácie na interné oddelenie 
a  lekárov so špecializáciou v  odbore kardio-
lógia, chirurgia, gynekológia a  pôrodníctvo, 
pediatria, pediatrická neurológia, pediatrická 
intenzívna medicína, ortopédia, oftalmológia 
a vnútorné lekárstvo. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté 
na adrese curilova@fnsppresov.sk.

• práci ve špičkovém, akreditovaném 
Komplexním Onkologickém Centru,

• stabilní společnost se zajímavou 
budoucností

• přátelské pracovní prostředí se super 
špičkovým vybavením

• pracovní poměr na plný úvazek
• motivující mzdu
• úhradu poplatků členů ČLK,
• možnost startovacího ubytování,
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny volna nad rámec dovolené
• možnost dalšího odborného rozvoje s 

podporou zaměstnavatele
• příspěvek na penzijní a životní pojištění.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT: 
Tel.       601 321 661
Email    kariera@nnj.agel.cz
Adresa  Purkyňova 2138/16,  

741 01 Nový Jičín

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ŠKOLENEC V OBORU  
ONKOGYNEKOLOGIE

Pracoviště je akreditovaným centrem MZ ČR 
pro operační a komplexní léčbu v 
gynekologické onkologii a je součástí 
Komplexního Onkologického Centra v Novém 
Jičíně. Multidisciplinárně spolupracuje s 
oddělením Radioterapie a Klinické onkologie a 
dalšími obory. Zároveň je školicím centrem 
MZ ČR pro výuku lékařů v oboru 
onkogynekologie. Pracoviště je vybaveno 
nejmodernější přístrojovou technikou, včetně 
laparoskopické a abdominální fluorescenční 
detekce sentinelových uzlin, plasmakinetické 
koagulace, kavitronového ultrazvukového 
disektoru a nejmodernějších laparoskopických 
sestav. Na pracovišti je prováděna plná škála 
radikálních výkonů z laparoskopického, 
klasického a vaginálního přístupu.

Požadujeme:
ukončenou specializaci a odbornou    
způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.

Nabízíme:

Beskydské rehabilitační centrum Čeladná 
je vyhledávané rehabilitační centrum s výbornou pověstí u pacientů  
i lékařů. Léčebné domy se nacházejí v klidném prostředí lesoparku  
na úpatí hory Ondřejník.
Nabízíme:
 dobré finanční ohodnocení,   příspěvek na stravování,
  možnost seberealizace, dalšího vzdělávání   5 týdnů řádné dovolené,  

a odborného růstu,  
  cenové zvýhodnění služeb vlastního    mladý, přátelský a spolehlivý kolektiv, 

wellness centra,  
 možnost zajištění ubytování přímo v místě ve stylové vile se zahradou.

Beskydské rehabilitační centrum; 739 12 Čeladná 42; +420 558 616 292; +420 723 872 592
www.brc.cz; www.youtube.com/rehabilitacnicentrum

VIZITKA – ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY



TEMPUS MEDICORUM    /   ČERVENEC–SRPEN 2018 39

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

SAINT MEDICAL, S.R.O.
HLEDÁME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
SAINT MEDICAL, s.r.o. hledá lékaře 
v  odbornostech: Psychiatrie, Endokrino-
logie, Imunologie, Rehabilitační lékařství, 
Neurologie.
■ Nabízíme: Dynamický a  příjemný tým. 
Moderní vybavení ordinací. Variabilitu pra-
covních smluvních vztahů (možnost částeč-
ného úvazku). 
■ V případě dalších dotazů se obraťte na níže 
uvedené kontakty. 
■ Kontakt: Nikola Krejčíková  
+420 725 940 980
mudr.stepankova@seznam.cz, 
www.saintmedical.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.
HLEDÁME LÉKAŘE
■ HLEDÁME: Lékaře v  oboru rehabili-
tační a fyzikální medicína.
■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční 
ohodnocení; Vysoce odbornou a  pestrou 
práci; Možnost plného nebo zkráceného 
úvazku; Moderní prostředí vybavené kva-
litními přístroji; Práce se sportovci a běž-
nou klientelou (variabilní diagnózy – nej-
častěji problematika páteře, natržené svaly, 
entesopatie a stavy po ASK, problematika 
Achillovy šlachy); Příjemný, vstřícný pra-
covní kolektiv; Možnost pronajmutí pro-
stor pro soukromou odpolední či večerní 
praxi; Akreditované pracoviště; Možnost 
dalšího vzdělávání. 

Nástup možný IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na 
e-mail: Bc. Marie Bořilová: 
marieborilova@barnamedical.cz, 
Tel.: 728 332 052 
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 
975/2, Praha 3 – Žižkov, 130 00

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE – VHODNÉ 
I PRO ABSOLVENTY
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje hledá lékaře 
na oddělení chirurgie, lůžkovou rehabilitaci, 
internu, neurologii. Pozice vhodné i pro ab-
solventy. 
■ Nabízíme: kvalitní vybavení jednotlivých 
pracovišť odpovídající standardům dnešní 
doby, kontinuální investice do rozvoje ne-
mocnice, velká podpora ve vzdělávání a osob-
ním rozvoji, výhodné mzdové podmínky, 
příspěvek na penzijní připojištění, závodní 
stravování, možnost zvýhodněného využití 
firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc, 2 SICK 
DAYS, další zaměstnanecké benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

DERMALINK S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE
Dermatovenerologická ambulance 
Pro naše pracoviště v  Praze a  stř. Čechách 
hledáme lékaře, dermatology, kteří již mají 
splněn dermatologický kmen. Jsme akredi-
tovaným pracovištěm a zajistíme podmínky 

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY,  
ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU. 

STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE  
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  
NA SLOVENSKU         ?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na  
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
-  v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá  

především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
-  na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce 
-  na facebookové stránce, kde jsou k dispozici nejen personální inzeráty,  

ale i zajímavé články z oboru

Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk, + 421 944 064 615

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK 1

PONuKA PRACOVNýCH POZÍCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE

január 2017 ďalšie inzeráty nájdete na www.pracavzdravotnictve.sk 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore gynekológia a  pô-
rodníctvo.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.
Lekár/Lekárka na  
očnou ambuLanciu
Očná ambulancia 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore oftalmológia.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

trnavský
aDeli MeDical center
LoGoPeD,  
FYZioTeraPeuT,  
maSer Pre kLinikY  
na SLoVenSku 
a V DubaJi
ADELI Medical Center, s vyše 
250 kvalifikovanými spolupra-
covníkmi, je jedným z  Európ-
skych vedúcich špecializovaných 
inštitútov pôsobiacich v  oblas-

nUtriFOOD, s.r.O.

Vážený Pán DokTor/ 
Pani DokTorka
Vážený pán doktor / pani dok-
torka, spoločnosť NUTRI-
FOOD® Vám ponúka možnosť 
rozšíriť Vašu odbornú lekársku 
prax v  oblasti výživového po-
radenstva, prevencie a  liečby 
obezity Vašich pacientov pro-
stredníctvom zaujímavej spo-
lupráce. Vytvorili sme licenčný 
systém na nezávislé prevádzko-
vanie poradenských centier pre 
redukciu telesnej hmotnosti po 
celom Slovensku. Na základe 
predchádzajúcich dlhoročných 
skúseností v  danej oblasti dnes 
poskytujeme odborné výživo-
vé poradenstvo a  pracujeme 
s  VLCD a  LCD redukčnými 
programami, zloženými z  nut-
rične vyvážených produktov ur-
čených ako potraviny pre plno-
hodnotnú náhradu celodennej 
stravy. 
 Druh pracovného pomeru: 
externá spolupráca 
 Miesto práce: ambulancia 
vo Vašom regióne 
 Termín nástupu: podľa do-
hody 
 Bližšie informácie získate 
na osobnom stretnutí. 
 Kontakt: 
maticka@nutrifood.sk, 
0948 17 27 18, 
www.nutrifood.sk

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka  
na GYnekoLoGickú  
ambuLanciu

Univerzitná neMOcnica  
bratislava
Lekár na cenTráL-
nom PriJímacom  
oDDeLení
 Pozícia: Lekár 
 Pracovná oblasť: Zdravot-
níctvo a sociálna starostlivosť 
 Miesto práce: Nemocnica 
Ružinov, Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda, Bratislava 
 Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok 
 Termín nástupu: ihneď 
 Ponúkaný plat (brutto): v zmy- 
sle platných právnych predpisov 
 Zamestnanecké výhody, be-
nefity: poskytujeme ubytovanie 
 Informácie o  výberovom 
konaní: Ďakujeme všetkým 
uchádzačom za prejavený záu-
jem, avšak kontaktovaní budú 
len vybraní uchádzači. 
 Požiadavky na zamestnan-
ca: Pozícii vyhovujú uchádzači 
so vzdelaním vysokoškolské II. 
stupňa; Vzdelanie v  odbore le-
kárska fakulta 
 Pozícia je vhodná pre ab-
solventa: Áno 
 Stručná charakteristika spo- 
ločnosti: Poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti na lôžkovej 
a  ambulantnej časti nemocnice. 
Univerzitná nemocnica Bratisla-
va poskytuje špecializovanú lie-
čebno-preventívnu starostlivosť 
pacientom z celého Slovenska. 
 Adresa spoločnosti:
Univerzitná nemocnica 
Bratislava 
Pažítková 4 821 01 Bratislava 
http://www.unb.sk 
 Kontaktná osoba: Katarína 
Jendrálová Tel.: 02/48234351 
 E-mail: 
katarina.jendralova@unb.sk

lekári
bratislavský

núscH, a.s., bratislava
Lekár –  
na oDDeLenie  
karDioLóGie  
a anGioLóGie
Generálny riaditeľ Národné-
ho ústavu srdcových a cievnych 
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôr-
kou 1, 833 48 Bratislava, vypi-
suje výberové konanie na obsa-
denie funkčného miesta: 
•  Lekár – na oddelenie kardioló-

gie a angiológie 
 Požadované predpoklady:  
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); 
Špecializačná skúška v  odbore 
angiológia alebo špecializač-
ná skúška v odbore kardiológia 
alebo po absolvovaní hlavného 
internistického kmeňa so za-
meraním na kardiovaskulárnu 
medicínu; komunikatívnosť, 
flexibilita; morálna bezúhon-
nosť; ovládanie práce s  počíta-
čom; aktívna znalosť anglického 
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového 
konania doplnené štruktúrova-
ným profesijným životopisom, 
dokladmi o dosiahnutom vzde-
laní, jazykových znalostiach 
a výpisom z registra trestov nie 
starším ako 3 mesiace a  regis-
tráciou v  stavovskej organizácii 
zasielajte najneskôr do 5 týž-
dňov od uverejnenia výberového 
konania na adresu: 
Národný ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a.s., 
Odbor ľudských zdrojov, 
Pod Krásnou hôrkou 1, 
833 48 Bratislava 
 Informácie na t. č. 59320242 
p. Mgr. Orlíková Mária

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo  

a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk
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■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce 
s jasnou vizí rozvoje.
■ Nabízíme: zajímavé platové podmínky, žádné noční směny, stabilní práci, plný pracovní úvazek, 
podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další 
přitažlivé benefity.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. 
■ Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:
REVIZNÍ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace DĚČÍN
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÁ LÍPA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN
FYZIOTERAPEUT – PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ – pracoviště LD Luna, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

pro získáni derm. specializace k samostatné 
práci. 
■ Nástupní plat cca 30 tis. čistého s možnos-
tí růstu dle skutečného výkonu, prac. doba 
dohodou. 
■ Kontakt: H. Dvořáková, 604 966 074, 
životopisy vč. fotografie prosím zasílejte na: 
info@dermalink.cz.

CKTCH BRNO
LÉKAŘ
■ Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání na LF, 
způsobilost k  výkonu povolání dle zákona  
č. 95/2004, specializovaná způsobilost 
v oboru kardiologie, vnitřní lékařství.
■ Nabízíme: práci na prestižním pracovišti, 
stabilní pracovní a  platové podmínky, plný 
úvazek, zaměstnanecké benefity.
■ Počet míst: 2 
■ Termín nástupu: od 1. 8. 2018, 
od 1. 1. 2019 
■ Kontaktní osoba: 
doc. MUDr.  Bedáňová Helena, Ph.D., 
tel. 543 182 521, helena.bedanova@cktch.cz 
■ Profesní životopisy zasílejte do 15. 7. 2018 
a  dále do 1. 11. 2018 na adresu: CKTCH 
Brno, Personální oddělení, Pekařská 53, 
656 91 Brno nebo na e-mail:
ivana.klanicova@cktch.cz

MEDICLINIC A.S.
PŘIJMEME PRAKTICKÉ 
LÉKAŘE
Společnost MediClinic a. s. přijme Vše-
obecného praktického lékaře Veselí nad 
Moravou a  praktického lékaře pro děti 
a dorost Brno a okolí. Nebaví Vás adminis- 
trativa, komunikace s  pojišťovnami? Pak 
jste u nás správně! Veškerou agendu spoje-
nou s provozováním ordinace zařídíme za 
Vás! S námi se staráte jen o své pacienty. 
■ Nabízíme: pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou, nadstandardní mzdové ohod-
nocení, týden dovolené navíc a další. Mož-
nost flexibilního úvazku. 
■ Více informací na www.mediclinic.cz/
volne-pozice 
■ Kontakt: Mgr. Vlastimil Král,
tel.: 733 679 555, 
e-mail: kariera@mediclinic.cz

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA 
PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Re-
imana Prešov prijme do pracovného pomeru 
lekárov bez špecializácie na interné oddelenie 
a  lekárov so špecializáciou v  odbore kardio-
lógia, chirurgia, gynekológia a  pôrodníctvo, 
pediatria, pediatrická neurológia, pediatrická 
intenzívna medicína, ortopédia, oftalmológia 
a vnútorné lekárstvo. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté 
na adrese curilova@fnsppresov.sk.

• práci ve špičkovém, akreditovaném 
Komplexním Onkologickém Centru,

• stabilní společnost se zajímavou 
budoucností

• přátelské pracovní prostředí se super 
špičkovým vybavením

• pracovní poměr na plný úvazek
• motivující mzdu
• úhradu poplatků členů ČLK,
• možnost startovacího ubytování,
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny volna nad rámec dovolené
• možnost dalšího odborného rozvoje s 

podporou zaměstnavatele
• příspěvek na penzijní a životní pojištění.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT: 
Tel.       601 321 661
Email    kariera@nnj.agel.cz
Adresa  Purkyňova 2138/16,  

741 01 Nový Jičín

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ŠKOLENEC V OBORU  
ONKOGYNEKOLOGIE

Pracoviště je akreditovaným centrem MZ ČR 
pro operační a komplexní léčbu v 
gynekologické onkologii a je součástí 
Komplexního Onkologického Centra v Novém 
Jičíně. Multidisciplinárně spolupracuje s 
oddělením Radioterapie a Klinické onkologie a 
dalšími obory. Zároveň je školicím centrem 
MZ ČR pro výuku lékařů v oboru 
onkogynekologie. Pracoviště je vybaveno 
nejmodernější přístrojovou technikou, včetně 
laparoskopické a abdominální fluorescenční 
detekce sentinelových uzlin, plasmakinetické 
koagulace, kavitronového ultrazvukového 
disektoru a nejmodernějších laparoskopických 
sestav. Na pracovišti je prováděna plná škála 
radikálních výkonů z laparoskopického, 
klasického a vaginálního přístupu.

Požadujeme:
ukončenou specializaci a odbornou    
způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.

Nabízíme:

Beskydské rehabilitační centrum Čeladná 
je vyhledávané rehabilitační centrum s výbornou pověstí u pacientů  
i lékařů. Léčebné domy se nacházejí v klidném prostředí lesoparku  
na úpatí hory Ondřejník.
Nabízíme:
 dobré finanční ohodnocení,   příspěvek na stravování,
  možnost seberealizace, dalšího vzdělávání   5 týdnů řádné dovolené,  

a odborného růstu,  
  cenové zvýhodnění služeb vlastního    mladý, přátelský a spolehlivý kolektiv, 

wellness centra,  
 možnost zajištění ubytování přímo v místě ve stylové vile se zahradou.

Beskydské rehabilitační centrum; 739 12 Čeladná 42; +420 558 616 292; +420 723 872 592
www.brc.cz; www.youtube.com/rehabilitacnicentrum

VIZITKA – ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,  
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
125/18 Postgraduální akademie:  
Obézní diabetik
Datum: čtvrtek 13. 9. 2018, 14.00–17.20 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Praha 4, Hvězdova 1716/2b
Počet hodin: 4
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

103/18 Dětská urologie v kostce
Datum: středa 19. 9. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborní garanti: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, 
MUDr. Vojtěch Fiala

93/18 Strabismus
Datum: 22. 9. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problema- 
tiky v dětském i dospělém věku. Kurz je určen především 
pro mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajíma-
jící se o strabismus. 
• Vyšetřovací metody. 
• Typy dynamického a paralytického strabismu. 
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti. 
• Chirurgická terapie.

94/18 Dětská gastroenterologie
Datum: 22. 9. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč 
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová 
• Cizí tělesa – co se zvládne bez gastroenterologa.
• Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.

• IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
• Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.

111/18 Funkční patologie dolních končetin
Datum: 22. 9. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin 
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Dolní končetiny u vertikalizovaného jedince jsou zapojeny 
do pohybových řetězců stoje a chůze. Jejich funkce je však 
spojena také s vývojovou kineziologií, tedy je třeba funkčně 
vyšetřit a ošetřit dolní končetinu včetně nohy nezatížené 
vahou těla. Kurz je určen funkčním vyšetřovacím technikám 
na úrovni kloubů, svalů a měkkých tkání. Některé funkční 
techniky pro vyšetření a ošetření dolních končetin může 
pacient na základě edukace zvládnout sám. 

120/18 Postgraduální akademie: Roztroušená skleróza
Datum: úterý 25. 9. 2018, 14.00–19.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., 
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

95/18 Role CT vyšetření v každodenní praxi ambu-
lantního specialisty
Datum: 6. 10. 2018
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Přednášející: MUDr. Martin Horák, Ph.D., Nemocnice 
Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je 
zaměřen na problematiku CT vyšetření v každodenní 
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami CT 
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, 
tak bude zaměřen především na nejrůznější patologic-
ké stavy, kde je CT přínosem v diagnostickém postupu. 
Nedílnou součástí bude i  přednáška o  intervenčních 
metodách pomocí CT. 

123/18 Střet zájmů – diagnostika a léčba vztahů lékařů 
a farmaceutického průmyslu
Datum: 6. 10. 2018

Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč 
Koordinátor: prof. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
Přednášející: Mgr. David Kolář, Mgr. Jakub Dvořáček
• Každodenní úskalí spolupráce lékaře a  farmaceutické 

společnosti.
• Nástroje k  zajištění správné spolupráce farmaceutické 

společnosti, lékařů a zdravotnických zařízení.

101/18 S medicínou mě baví svět
Datum: středa 10. 10. 2018 16.30–18. 00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo 
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky. 
Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, 
snižuje výkonnost, empatii i komunikační schopnosti, při-
náší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme udělat pro to, 
aby nás i po letech s medicínou bavil svět? Existuje „očkování 
proti blbé náladě“? A jak se dá posilovat musculus gaudius 
medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních 
příbězích pohled na stále více aktuální témata prevence 
syndromu vyhoření a podpory osobní resilience zdravot-
níků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.

96/18 Nedonošenec v péči PLDD – postupy pro kaž-
dodenní praxi
Datum: 13. 10. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Sta-
níčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifika 
péče o novorozence původně nezralé nebo se závažnou 
perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou praktická 
doporučení, jak řešit nejčastější problémy spojené s nedo-
nošeností především v prvních dvou letech života (anemie, 
osteopenie, růstové křivky, PMV atd.). 

106/18 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při 
práci ve zdravotnictví
Datum: 13. 10. 2018
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6 

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

79/18 Univerzita medicínského práva ČLK
VII. ročník 2018–19
Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity me-
dicínského práva. Podrobné informace na www.lkcr.cz, 
vzdělávání, kurzy ČLK

80–92/18 Neodkladná resuscitace a první pomoc při 
ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci s MUDr. 
Milanem Brázdilem. 
Jednotlivá místa a termíny viz www.lkcr.cz, vzdělávání, 
kurzy ČLK

122/18 Akademie lékařské angličtiny
Termín: 6. 10. 2018 – 15. 12. 2018
Rozsah: 6 lekcí po 4 hodinách
Úroveň B2, kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Více informací na www.lkcr.cz

74/18 Postgraduální akademie: Kardiopulmonální 
problematika v klinické praxi
Datum: úterý 11. 9. 2018, 14.00–17.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Praha 4, Hvězdova 
1716/2b
Počet hodin: 4

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5  
tel. 234 760 711, 234 760 710  
fax 257 220 618  
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz   

seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa- 
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů:  
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:  
viz informace na www.lkcr.cz

UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou  
 průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz     

SERVIS

24. ZÁŘÍ 2018 
Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK  
a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

CHIRURGIE ZA HRANICEMI OBORU
Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, DrSc.
1. Kocián P.: Kolorektální karcinom v těhotenství (10 min.)
2. Jech Z.: Sarkomy pánve (10 min.)
3.  Richtr P.: Rekonstrukce dutiny ústní perforátorovými 

laloky (10 min.)
4.  Machovcová A.: Verneuilova choroba – jen operace? 

(10 min.)
5.  Hoch J.: Hemikorporektomie (10 min.)
Diskuse: 40 min.

1. ŘÍJNA 2018                                                                                                      
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 
1. LF UK a NNB
Přednosta: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

PÉČE O SPECIFICKÉ SKUPINY  
PACIENTEK
Koordinátor: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
1.  Dubová O.: Péče o zdravé ženy s dědičnou dispozicí ke 

vzniku gynekologických nádorů (10 min.)
2.  Mojhová M.: Péče o HIV pozitivní těhotnou ženu  

(10 min.)
3.  Glosová T.: Transsexualismus female-to-male (10 min.)
4.  Neumannová H.: Péče o dětskou gynekologickou pa-

cientku (10 min.)

5.  Zikán M.: Radikální onkogynekologické operace v ob-
razech (15 min.)

Diskuse: 40 min.

8. ŘÍJNA 2018                                                                                                
Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky 1. LF UK a VFN                                                       
přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.                                                         
                                                                                                                              
HOŘEJŠÍHO VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
1.  Kocna P.: Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální 

přehled (10 min.)
2.  Vaníčková Z.: Protein ztrátová enteropatie – přínos 

stanovení clearance alfa-1-antitrypsinu (10 min.)
3.  Hodaňová L, Zemanová Z, Svobodová K, Březinová J, 

Michalová K.: Význam molekulárně cytogenetických 
aberací u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií 
(10 min.)

4.  Závora J.: Rychlá diagnostika sepse – projekt SMART-
DIAGNOS (10 min.)

5.  Vecka M, Leníček M, Žížalová K.: Význam stanovení 
spekter žlučových kyselin (10 min.)

6.  Kvasnička T.: Indikace a monitorace antikoagu- 
lační terapie u tromboembolických onemocnění   
(10 min.)

Diskuse: 40 min.

15. ŘÍJNA 2018                                                                                                
Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER
Kdy potřeba léčby přesahuje běžné možnosti…
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
1. Kautzner J.: Úvod (5 min.)
2. Kettner J.: Kardiogenní šok (15 min.)
3.  Želízko M.: Aortální stenóza a TAVI: problematické situace 

a možnosti řešení (15 min.)
4.  Sedláček K.: Infekční komplikace implantabilních sys-

témů (15 min.)
5.  Kautzner J.: Recidivující fibrilace síní (15 min.)
Diskuse

22. ŘÍJNA 2018                                                                                                  
Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN                                                  
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

HRADCŮV VEČER
100 let od narození prof. Eduarda Hradce
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
1.  Hanuš T.: Profesor Eduard Hradec a moderní urologie 

(10 min.) 
2.  Babjuk M., Soukup V.: Léčba invazivního karcinomu 

močového měchýře (10 min.)
3.  Sobotka R., Dítě Z.: Přínos urodynamického vyšetření pro 

diagnostiku dysfunkcí dolních močových cest u dospělých 
a dětí (10 min.)

4.  Sedláček J., Kočvara R.: Dětská urologie – léčba vrozených 
vývojových vad (10 min.)

5.  Hradec T. Vobořil V., Pichlíková Y.: Současné postavení 
extrakorporální litotrypse v léčbě urolitiázy (10 min.)

Diskuse: 40 min.

29. ŘÍJNA 2018                                                                                                         
Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
Přednosta: doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER
Úloha patologa v  predikování léčebné odpovědi na 
imunoterapii
Koordinátor: doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
1.  Dundr P.: Imunitní aspekty nádorových onemocnění 

(10 min.)
2.  Bártů M., Němejcová K.: Význam hodnocení tumor 

infiltrujících lymfocytů (10 min.)
3.  Němejcová K.: Testování PD-L1 – současný stav  

(10 min.)
4.  Hadravský L., Hájková N., Tichá I.: Význam testování 

mikrosatelitové instability (10 min.)
5.  Galko J., Hojný J., Tichá I.: Mutační load – nový predik-

tor imunoterapie? (15 min.)
Diskuse: 40 min.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc., předseda   
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., vědecký sekretář

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Září–říjen 2018, 17.00 hodin   Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského  
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět  
pro studenty 1. LF UK Praha
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TEMPUS
MEDICORUM

Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Společná diskuse nad stresory, příčinami a  specifiky 
nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví 
a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti 
předcházení stresu a syndromu vyhoření a řešení tako-
vých situací v životě lékařů, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je 
i test odolnosti vůči stresu. Dojde i na nácvik konkrétních 
relaxačních technik. Program je přizpůsoben konkrétní 
pracovní praxi účastníků lékařů.

112/18 Funkční patologie horních končetin
Datum: 20. 10. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Horní končetina musí být stabilizována v pletenci ramen-
ním. Hlavní funkce akra horní končetiny je realizována 
rukou a její hlavní funkcí úchopem. Je třeba vzít do úvahy 
zřetězení funkce horní končetiny s krční a hrudní páteří 
a hlubokou svalovou stabilizací. Cílem kurzu je diagnosti-
ka poruchy funkce horní končetiny a její funkční terapie. 
Existuje možnost edukace pacienta, jak může funkční 
techniky zvládnout sám.

115/18 S medicínou můj tým baví svět – workshop 
pro primáře
Datum: 20. 10. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo 
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké přízna-
ky. Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních 
chyb, snižuje výkonnost, komunikační schopnosti v týmu 
i s pacienty, přináší také vyšší nemocnost i fluktuaci per-
sonálu. Co můžeme udělat pro to, aby náš tým i po letech 
s medicínou bavil svět? A co můžeme udělat pro sebe, 
abychom mohli svůj tým ještě lépe podporovat a řídit? 
Prakticky zaměřený workshop v malé skupině nabízí 
inspiraci ze zahraničí i jiných oborů, prostor dopřát si 
chvíli k zastavení a reflexi i přímo si vyzkoušet v bez-
pečném prostředí různé techniky zvyšování resilience 
osobní i týmové. Pro maximální efektivitu bude mít každý 
z účastníků následně možnost rozebrat a doladit nejvhod-
nější konkrétní kroky a strategie pro svůj tým na osobním 
koučovacím sezení.
Workshop je primárně určen pro vedoucí pracovníky ve 
zdravotnictví. Cena zahrnuje účast na workshopu, veškeré 
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle 
domluvy do 2 měsíců po workshopu). 

108/18 Lékař a zdravotní pojišťovna: praktické rady 
a návody
Datum: středa 24. 10. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč 
Přednášející: MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

113/18 Škola zad
Datum: 27. 10. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.,  
MUDr. Dagmar Smilková
• Definice a cíle ŠZ.
• Typy ŠZ – základní, speciální, průmyslová ŠZ.
• Organizace ŠZ.
Program ŠZ:
• Témata praktická – nácvik správného držení těla, 

kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných 
pohybových stereotypů v  rámci pracovních a  mi-
mopracovních činností, úlevové a  relaxační polohy, 
pomůcky.

• Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy ana-
tomie a funkce páteře, svalová dysbalance, životosprá-
va a  léčba bolestí zad, psychologické aspekty bolestí 
zad, základy ergonomie.

119/18 Cévní neurochirurgický kurz
Datum: 27. 10. 2018
Místo: Praha 6, Ústřední vojenská nemocnice, pavilon 
CH1, výtahy A, 1. patro
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč 

Přednášející: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
• Úvod a obecné poznámky.
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
• Ischemie.
MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč
• Aneuryzmata a SAH.
Kpt. MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
• Intracerebrální krvácení.
• Hemisferální kavernomy.
• Kmenové a míšní kavernomy.
• Arteriovenózní malformace.

121/18 Postgraduální akademie: Opioidy
Datum: úterý 30. 10. 2018, 14.00–19.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Praha 4, Hvězdova 
1716/2b
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

104/18 Zajímavé kazuistiky z dětské gastroenterologie
Datum: středa 31. 10. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč 
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

126/18 Postgraduální akademie: Zácpa
Datum: čtvrtek 1. 11. 2018, 14.00–16.30 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

36/18 Kurz z dětské infektologie
Datum: 3. 11. 2018 
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč 
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Méně běžné komplikace infekčních onemocnění v pe-

diatrii. 
• Infekce plodu a novorozence. 
• Praktické postupy v ordinaci PLDD. 

107/18 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravot-
nictví)
Datum: 3. 11. 2018
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého 
řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory a vlast-
nostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. A to platí 
i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře zís-
kají informace o svém vlastním osobnostním typu, v další 
části programu pak také o všech dalších osobnostních 
typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To 
jim v jejich manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení 
názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci 
s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, 
postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.

116/18 Komfort nemocného novorozence na JIP
Kurz pro lékaře a sestry novorozeneckých oddělení 
Datum: 10. 11. 2018
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí, Podolské nábř. 157,  
tělocvična
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 900 Kč
Koordinátor: Mgr. Ilona Křižanová
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana 
Staníčková, Eva Řežábková
V současné době je odborná neonatologická péče posky-
tovaná nedonošeným a nemocným novorozencům na jed-
notkách intenzivní péče na špičkové úrovni. Jejím cílem 
je nejen snížit novorozeneckou mortalitu, ale především 
ovlivnit morbiditu těchto dětí. K tomu významnou mírou 
přispívá i dostatečný komfort novorozence na JIP. Po-
sluchači kurzu si budou moci individuálně po vstupním 
teoretickém úvodu vyzkoušet na vlastním těle pocity 
takového novorozence. Součástí kurzu bude i návštěva 
novorozenecké JIP v perinatologickém centru, kde tento 
přístup tvoří nedílnou a nepostradatelnou složku posky-
tované zdravotní péče.

117/18 Resuscitace novorozence s praktickým ná-
cvikem dovedností
Datum: čtvrtek 15. 11. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci no-
vorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů 
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množ-
ství času a každý účastník měl možnost si své praktické 
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný 
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač 
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající 
se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatolo-
gickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz 
bude veden formou workshopu.

102/18 S medicínou mě baví svět
Datum: středa 21. 11. 2018 16.30–18. 00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo 
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky. 
Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních 
chyb, snižuje výkonnost, empatii i komunikační schop-
nosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme 
udělat pro to, aby nás i  po letech s  medicínou bavil 
svět? Existuje „očkování proti blbé náladě“? A jak se 
dá posilovat musculus gaudius medici? Interaktivní 
přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na 
stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření 
a podpory osobní resilience zdravotníků i praktické tipy 
pro pozitivní naladění v denní praxi.

99/18 Co by měl pediatr vědět z dětské urologie
Datum: 24. 11. 2018
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč 
Přednášející: doc. MUDr. Kočvara, MUDr. Vojtěch Fiala
Kurz zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti dětské uro-
logie zaměřené na nejběžnější problémy, se kterými se 
dětský lékař setkává ve své ordinaci. Zvláštní pozornost 
bude věnována problematice nesestouplého varlete a no-
vým přístupům k jeho řešení.

98/18 Intenzivní medicína – respirační selhání
Datum: 3. 11. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta

100/18 Aktuality z posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 24. 11. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Přednášející: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., 
přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství 
Lékařské fakulty UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čeve-
la, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení lékařské posudkové 
služby okresní správy sociálního zabezpečení, přednáší 
posudkové lékařství v Ústavu sociálního a posudkového 
lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově-me-
dicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v ne-
mocenském a důchodovém pojištění a v nepojistných 
systémech sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, 
příspěvek na zvláštní pomůcku). Posluchači získají 
aktuální poznatky o součinnosti lékařské posudkové 
služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé 
kazuistické případy.

67/18 Doporučení u infekčních onemocnění v tě-
hotenství
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., Infekční 
klinika Nemocnice Na Bulovce

109/18 Dětská oftalmologie
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Marcela Michaličková
• Základy strabismu a amblyopie.
• Refrakční vady u  dětí, současné možnosti ovlivnění 

progrese myopie.
• Zevní oční záněty, vrozená neprůchodnost slzných 

cest.
• Nitrooční záněty u dětí.

105/18 I malá změna v komunikaci s pacientem 
zvýší míru jeho spolupráce
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčer-
pání lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným 
způsobem, častěji se z různých příčin vrací (v ambu-
lantní sféře) nebo se dožaduje konzultace s lékařem 
(v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt, přesto existují 
možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit 
ochotu pacienta a  také jeho rodiny nebo doprovodu 
ke konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho 
obtížnou práci. Dojde i na psychologii.

118/18 Resuscitace novorozence s praktickým ná-
cvikem dovedností
Datum: čtvrtek 6. 12. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci no-
vorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů 
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množ-
ství času a každý účastník měl možnost si své praktické 
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný 
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač 
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající 
se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatolo-
gickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz 
bude veden formou workshopu.

114/18 Rehabilitační a ergonomické aspekty one-
mocnění hybného systému
Datum: 8. 12. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
• Ergonomie a její uplatnění v rehabilitaci (myoskele-

tální ergonomie).
• Profesionálně podmíněná onemocnění hybného 

systému (páteř a  onemocnění horních končetin 
z přetížení).

• Ergonomické a  rehabilitační aspekty práce vsedě 
a u počítače, problematika stresu.

• Ergonomické a  rehabilitační aspekty práce vestoje, 
manipulace břemen.

• Ergonomie školního věku a prevence VDT.

110/18 S medicínou mě baví svět – workshop 
Datum: 8. 12. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo 
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky.  
Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních 
chyb, snižuje výkonnost, empatii i komunikační schop-
nosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme 
udělat pro to, aby nás i  po letech s  medicínou bavil 
svět?  A co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli 
ještě lépe pomáhat našim pacientům? Jak vypadá „mapa 
štěstí“? Prakticky zaměřený workshop v malé skupině 
nabízí inspiraci ze zahraničí i  jiných oborů, prostor 
dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i přímo si vyzkoušet 
v bezpečném prostředí různé techniky podpory osobní 
resilience. Pro maximální efektivitu bude mít každý 
z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svoji 
konkrétní „mapu štěstí“ na osobním koučovacím sezení.
Cena zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály 
a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy 
do 2 měsíců po workshopu).  
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Přijmeme ortopeda do zavedené ambulance v Kladně. 
Dobré finanční ohodnocení, nástup a úvazek dle domluvy. 
Kontakt: matejckova@poliklinikapraha.cz, 736 623 797
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou 
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne). 
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermato-
-venerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz,  
info na tel. 603 804 496
Praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality: Praha, 
Brno, Most, Ostrava (i částečný úvazek), Pelhřimov, Pozořice 
(i částečný úvazek), Říčany u Brna, Říčany u Prahy. Nabízíme: 
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní 
na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracovi-
ště, možnost dokončení atestace v oboru, podporu dalšího 
vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace a minimum ad-
ministrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555, 
kariera@mediclinic.cz
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality Praha, Brno, 
Bohumín, České Budějovice, Doksy, Chomutov, Loděnice 
u Prahy, Louny, Moravská Třebová, Sokolnice-Telnice, Tá-
bor, Veselí nad Moravou. Nabízíme: nadstandardní mzdové 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny 
na zotavenou, akreditovaná pracoviště, možnost dokončení 
atestace v oboru, podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na 
chodu ordinace a minimum administrativy při práci. Kon-
takt: Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Žilní klinika přijme do svých řad angiologa na plný,  
ev. částečný úvazek. Své CV prosím zasílejte na e-mail  
info@zilniklinika.cz
Hledám chirurga s licencí do amb. praxe v Praze. Výše úvaz-
ku dle dohody, převzetí praxe v budoucnu možné. Kontakt: 
chop9@seznam.cz
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme zástupce primáře na 
oddělení následné rehabilitační péče (LDN). Požadujeme 
atestaci v oboru geriatrie, vnitřní lékařství, endokrinologie 
nebo diabetologie. Úvazek 0,5–1,0. Nabízíme motivující fi-
nanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby 35 hodin na 
plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na vzdě-
lávání, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. 
Životopisy zasílejte na e-mail: lucie.cosova@pol.agel.cz. 
Pro více informací volejte na mobil: 7021 53 472
Soukromá ORL a  foniatrická ambulance v  Praze 3 hle-
dá zdravotní sestru na plný či částečný úvazek s nástu-
pem od podzimu 2018. Nabízíme pěkné finanční ohod-
nocení, zaškolení a  možnost dalšího rozvoje. Kontakt:  
orl.foniatrie.sro@gmail.com
Hledám kardiologa na zkrácený úvazek do kardiolog. ordi-
nace, Praha 6. Kontakt: 775 231 606
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Nadstan-
dardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky. Výborné 
fin. ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme akreditované 
vzdělávací pracoviště v oboru dermato-venerologie. Ubyto-
vání zajistím. Kontakt: 737 441 365
Přijmeme lékařku, lékaře do ordinace praktického léka-
ře pro dospělé na 2–5 dnů v týdnu. Lokalita Náchodsko. 
Výborné plat. podmínky, moderní ordinace, skvělá sestra. 
Kontakt: 732 608 611
Do nově otevírané endokrinologické ordinace v Jablonci nad 
Nisou hledáme atestovaného endokrinologa na minimálně 
2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se 
zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte 
na v.prejzek@seznam.cz
Hledáme fyzioterapeuta/tku na plný, příp. část. úvazek 
v soukromém rehabilitačně-fyzioterapeutickém pracovišti 
Rehapo, Poulová Gabriela v Bučovicích. Nabízíme volnou 
prac. dobu, výhodné plat. podmínky, práci v mladém kolektivu 
a možnost dalšího vzdělávání. Kontakt: www.rehapo.cz,  
734 326 679
Menší kolektiv dětské ordinace hledá lékaře pediatra dle 
domluvy k pravidelnému či nepravidelnému zástupu nebo vý-
pomoci v průběhu pracovního týdne a dovolených. V případě 
zájmu mne prosím kontaktujte, veronika.rakosnikova@
seznam.cz, 606 554 786
Do soukromé ordinace hledáme samostatného PL pro do-
spělé pro dlouhodobý zástup/HPP v srdci Vysočiny. Ordinace 
kvalitně vybavena, op. sálek, rehabilitace. Byt v místě k dis-
pozici. Kontakt: 702 196 910, i.subert@ekomoravia.cz
Hledáme zdravotní sestru do dermatologické ordinace 
v Praze 6. Nabízíme: částečný pracovní úvazek (2 dny v týdnu: 
Po odpoledne a Čt, případně Pá dopoledne), u stanice metra, 
nástup dohodou. Kontakt: 601 254 121, pekate@seznam.cz
Hledáme PLPD do zavedené ordinace v malebném prostředí 
Čeladné v Beskydech. Možno i zkrácený úvazek, případně 
lékař v předatestační přípravě. Bližší info na tel. 602 118 891, 
mbelanec21@gmail.com
Do malé ordinace PL v Praze 5 hledám zástup na pátek od 
X/2018. Vhodné i pro přípravu k atestaci nebo pro důchodce. 
Nadstandardní odměna. Kontakt: 602 308 105
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstan-
dardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Hledám dlouhodobý zástup do ordinace PL v centru Ostra-
vy za MD. Nabízím nadstandardní platové podmínky (min.  
70 tis/měsíc). Kontakt: 725 382 725, mholinka@seznam.cz

Z důvodu rozšíření oční ordinace v Novém Boru a Varns-
dorfu přijmeme lékaře, lékařku. Zkrácený prac. úvazek, 
flex. pracovní doba. Vhodné též pro důchodce a lékařky na 
MD. Možné i optika. Více info: ocni.novybor@seznam.cz  
nebo 487 712 651
Do soukromé ordinace praktického lékaře pro dospělé 
v Týnci nad Labem, okres Kolín, naléhavě přijmu lékaře/
lékařku s atestací PL, případně v atestační přípravě. Možnost 
práce i na 2 nebo 3 dny. Dobrá dostupnost vlakem. Dobré 
finanční ohodnocení. Případně je možnost zajištění bytu. 
Kontakt: 724 354 116, rudykucera@seznam.cz
Hledáme praktického lékaře pro ambulanci v Karviné. 
Nabízíme nadstandardní mzdu, služební automobil, denní 
provoz, bez služeb, bez víkendů, příjemné pracovní pro-
středí, podporu dalšího vzdělávání. Podmínkou je lékař 
v předatestační přípravě nebo s atestací z VPL. Kontakt: 
roman.kupiec@mojeambulance.cz, 724 291 241
Hledám zástup v ordinaci praktického lékaře, konec čer-
vence + srpen. Okres Kladno. Kontakt: 604 282 917
Psychiatrická ambulance v Praze 8-Kobylisy přijme na hlav-
ní nebo vedlejší pracovní poměr psychiatra L2/L3. Úvazek 
od 0,1–0,8. Zajímavé finanční podmínky, možnost i PST prá-
ce na pojišťovnu. Kontakt: psychiatrie.sla@gmail.com
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z kli-
nického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné 
stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme práci 
v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, 
zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, 
možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání 
a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail t.dara-
sova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Inspamed – Neurologická ambulance a Spánková poradna 
hledá lékaře/ku pro pobočku v Praze. Přijmeme lékaře/
ku v oboru neurologie – spánková medicína na plný či 
částečný úvazek. Znalosti ze spánkové medicíny nejsou pod-
mínkou. Nabízíme: příjemný pracovní tým, výhodné mzdové 
podmínky, žádné noční směny. Kontakt: 725 793 112, pra-
ce@spankovaporadna.cz, www.spankovaporadna.cz
Lékař přijme do ambulantní praxe v Praze 6 internistu na 
částečný úvazek a alergologa-klinického imunologa na 
úvazek částečný nebo plný. Nástup dle dohody, ubytování 
k dispozici. Kontakt: 602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Rehabilitační ústav Kladruby nabízí zajímavou a perspek-
tivní práci lékařům se zájmem o ucelenou rehabilitaci. 
Jsme státní příspěvková organizace (na cca 50 km D1) – 
akreditované zařízení pro specializační vzdělávání RFM. 
Skutečný počet lékařů u nás překračuje povinné personální 
zabezpečení stanovené vyhláškou č. 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 tuzemských i zahraničních odborných 
konferencích a stážích. Možný profesní i kariérní růst. Plat 
dle praxe, pouze denní směny na lůžkovém oddělení + cca 
4 služby za měsíc. Plat je hrazen i po dobu předatestačních 
stáží. Pravidelné dosahování kladného hospodářského vý-
sledku umožňuje navíc každoroční výplatu mimořádných 
odměn. Práce je možná i na částečný úvazek (při rodičovské 
dovolené, studiu…). Není vyžadována práce v ambulanci. 
Kvalifikační dohoda není požadována. Řádná dovolená  
5 týdnů. 2 dny zdravotní volno. Možno dohodnout před- 
nástupní stáž. Dostupnost do 35 min. z  Prahy- Opa-
tova. Nástup dle dohody. Možnost služebního bytu 
nebo ubytování, stravování v  areálu, MŠ v  areálu. 
Program zaměstnaneckých benefitů (příspěvky na 
penzijní připojištění nebo na dovolenou, stravování, 
využití bazénu, fitness a  další). Kontakt: sekretariát 
ředitele 317 881 554, náměstkyně pro léčebně preven-
tivní péči 317 881 310, sekretariát@rehabilitace.cz,  
m a r i e . k u l a k o v s k a @ r e h a b i l it a c e . c z ,  web:  
www.rehabilitace.cz (v nabídce najdete také virtuální 
prohlídku naším zařízením)
Výběrové řízení na praktického lékaře/lékařku. Židovská 
obec v Praze (ŽOP) jako poskytovatel nestátního zdravot-
nického zařízení – ordinace praktického lékaře vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici praktického lékaře/lékařky pro 
dospělé. Požadavky: licence odbornosti 001, praxe minim. 
5 let, morální a občanskou bezúhonnost, vstřícný přístup 
k pacientům, kladný vztah k seniorům. Nabízíme: pracovní 
smlouvu na plný nebo na zkrácený úvazek, dobré platové 
podmínky, 5 týdnů dovolené. Životopis s fotografií a krátký 
motivační dopis prosím zasílejte na sekretariát Židovské 
obce v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 100 00 nejpozději do 
23.7.2018. Případné dotazy směřujte na vesela@kehila-
prag.cz
Do ordinace PLDD v Praze 6 hledám kolegu (kolegyni) na 
1–2 dny v týdnu. Následné převzetí praxe možné. Kontakt: 
honza.praha@seznam.cz
Do ordinace PLDD v  Praze 6 hledám zdravotní sestru  
na plný i zkrácený úvazek. Nástup 9–10/2018. Kontakt: 
honza.praha@seznam.cz
NZZ v  Praze 4 nabízí úvazek pro psychiatra pro děti 
a adolescenty, možno i částečný úvazek, flexibilní pracovní  
doba, bez nutnosti služeb. Kontakt: 603 288 822 nebo  
hartos@mamadu.cz
NZZ v  Praze 4 nabízí pracovní úvazek 0,2 pro obor  
psychiatrie pro dospělé. Kontakt: 603 288 822 nebo  
hartos@mamadu.cz
Do soukromé ordinace praktického lékaře pro děti a do-
rost v Říčanech u Prahy přijmu lékaře/lékařku s atestací 
DL nebo PLDD, HPP/VPP na pár dní v týdnu. Podle doho-
dy. Dobrá dostupnost vlakem. Info: asistentkaricany@
gmail.com
Přijmeme kolegu/ni neurologa do zavedené ordinace 
s EEG, poliklinika Praha 10. Děláme poctivou neurologii, 
nejsme řetězec. Respektujeme profesní autonomii. Kolegi-
ální jednání a velmi dobré podmínky. Možnost účast v klin. 
studiích. Kontakt: 601 304 484

Hledáme lékaře/ku dermatologa, pro spolupráci v  kli-
nických lékových studiích, za velmi výhodných podmínek. 
Rozsah spolupráce 1–2 dny/týden v centru klinických studií  
v Praze 10. Více info: 601 304 484
Nestátní zdravotnické zařízení v Kolíně přijme gynekolo-
ga do ambulantní praxe, i na částečný úvazek. Velmi dobré 
finanční podmínky, možnost individuálního nastavení pra-
covní doby. Kontakt: 606 346 556, vankovastepanka@
seznam.cz
Do soukromé ortopedické ambulance Praha 8 hledám 
lékaře na 1–2 dny v týdnu. Kvalifikační předpoklad: ortope-
dický kmen. Nadstandardní platové ohodnocení. Kontakt:  
602 482 283
Přijmeme ortopedy/ky a zdr. sestry do NZZ v Praze, ambu-
lance Vršovice, Barrandov nebo Černý Most na plný či část. 
úvazek. Pracovní dobu přizpůsobíme dle potřeby, příjemný 
kolektiv, pět týdnů dovolené, výborné platové podmínky. 
Kontakt: 777 247 336
Nemocnice v Horažďovicích přijme lékaře/ku. Nabízíme: 
nadstandardní mzdové ohodnocení (nástupní mzda ab-
solventů od 36 do 42 tis. Kč bez služeb, průměrná mzda 
atestovaných lékařů cca 80 tis. Kč), 6 týdnů dovolené, 
akreditovaná pracoviště, zaměstnanecké benefity, uby-
tování, byt, náborový příspěvek až do výše 200 000 Kč. 
Ihned po nástupu umožníme získat atestaci v oboru in-
terním, geriatrickém, rehabilitačním či v gastroen-
terologii. Kontakt: primářka MUDr. Hana Veselovská: 
376 334 219, hana.veselovska@horazdovice.nemocni-
cepk.cz nebo ředitel Ing. Martin Grolmus: 606 759 519,  
info@horazdovice.nemocnicepk.cz
Přijmeme 2 neuroložky do ord. v Praze 5-Zbraslavi. Kom-
binace amb. práce s EEG, EP, EMG (lze vyškolit). Plný i část. 
úvazek. Děláme poctivou medicínu. Plat 45–70 000 Kč čistého 
+ klinické studie, telef., 6 týd. dov. Kontakt: neurologiezbra-
slav@email.cz, 731 111 839
Hledáme lékaře do dermatovenerologické ordinace v Rum-
burku. Hodina jízdy do Liberce, hodina a půl do Prahy, půl 
hodiny do Děčína, nádherná příroda, flexibilní pracovní doba. 
Dále hledáme na občasný přivýdělek důchodce s odborností 
angiologie, kardiologie, gastroenterologie, diabetolo-
gie, endokrinologie. V případě zájmu nás kontaktujte na 
v.prejzek@seznam.cz
Přijmu praktika pro dospělé na 2 až 4 dny v týdnu do menší 
ordinace v Praze 6. Příjemná atmosféra, zkušená sestřička. 
Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 777 841 613
Centrum Ottlens Šumperk hledá očního lékaře. Zajistíme 
bydlení i pro rodinu. Svoje CV posílejte prosím na kamila.
hlavsova@ottlens.com
Sháním VPL před atestací i  po atestaci do ordinace 
v Praze 4-Pankrác, ideálně na plný úvazek. Volejte prosím po 
18. hod. ve všední den: 776 623 164
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 Kč za 
hodinu Kontakt: info@medling.cz   
Hledáme lékaře specializace lékařská genetika. Požadavky: 
atestace v oboru lékařská genetika, pokud není, připravíme 
k atestaci v oboru. Nabízíme: dobré pracovní podmínky, mož-
nost odborného růstu a dalšího vzdělávání, nadstandardně 
přístrojově vybavené pracoviště, vstřícný pracovní kolektiv, 
pomoc při zajištění ubytování. Přihlášky spolu se životopisem 
zasílejte prosím na e-mail: vlasin@prenatal.cz
Centrum prenatální diagnostiky s.r.o., Veveří 39, 602 00, 
Brno, www.prenatal.cz, přijme do pracovního poměru: 
atestovaného lékaře, specializace gynekologie a porodnic-
tví se zaměřením na ultrazvukovou prenatální diagnostiku. 
Nabízíme: dobré pracovní podmínky, možnost odborného 
růstu a dalšího vzdělávání, nadstandardně přístrojově vy-
bavené pracoviště, vstřícný pracovní kolektiv, pomoc při 
zajištění ubytování
Do zavedené ordinace praktického lékaře hledáme kolegu/
kolegyni (Praha 4 a Praha 5).  Nabízíme motivační finanční 
ohodnocení, příjemné pracovní prostředí. Spolupráce na 
plný nebo částečný úvazek. Kontakt: info@genecare.cz, 
602 650 312
Do zavedené dětské ordinace v Klatovech hledám druhého 
pediatra. Požaduji atestaci I. stupně, nabízím nadstan-
dardní platové ohodnocení a další výhody. V případě zájmu 
mne kontaktujte na tel. 604 643 888. Pošlete SMS, ozvu se.
Do ordinace praktického lékaře v Praze 5 i na 3 i 4 dny 
v  týdnu hledám i  mladšího zájemce o  obor. Kontakt:  
603 585 081
Soukromé zdravotnické zařízení v  Praze 4 hledá ates-
tovaného gynekologa na plný i  částečný úvazek (mul-
tioborový přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, 
expertní kolposkopie). Dobré platové ohodnocení, možný 
podíl na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:  
gyn.ordinace@email.cz, 601 360 615
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hle-
dáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spekt-
rum výkonů oboru, včetně estetické a korektivní derma-
tologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré 
finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,  
synovcova@ambicare.eu
Do zdrav. zařízení v Praze 8 přijmeme logopeda. Atestace 
výhodou. Nabízíme práci v příjemném kolektivu a dobré 
pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na 
recepce@comhealth.cz nebo 774 229 170
Do zdrav. zařízení v Praze 8 a do nově vznikající pobočky 
přijmeme ORL lékaře. Nabízíme práci v příjemném ko-
lektivu a dobré pracovní podmínky. V případě zájmu nás 
kontaktujte na tel. 774 229 170, recepce@comhealth.cz
Hledám lékaře na částečný úvazek do ordinace praktic-
kého lékaře pro dospělé, okres Ústí nad Orlicí. Vhodné 
i pro kolegy v důchodu či na mateřské dovolené. Ordinace 
je plně vybavená, nové prostory, nadstandardní finanční 
ohodnocení. Kontakt: 723 821 890, mudr.danielaurba-
nova@seznam.cz

Do moderní stomatologické kliniky v Praze 4 přijmeme 
zubního lékaře/lékařku na plný pracovní úvazek se zá-
jmem o obor a moderní postupy. Praxe není podmínkou. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení 
(CBCT, OPG, RVG, operační mikroskop a lupové brýle Carl 
Zeiss, strojovou endodoncii, intraorální skener a další), 
přímou spolupráci s dentálními hygienistkami, ortodon-
tisty a implantology. Samozřejmostí je zajímavé platové 
ohodnocení a podpora dalšího vzdělávání. Nástup možný 
od července nebo dohodou. Pokud vás naše nabídka zaujala, 
zašlete svůj životopis na adresu karpisek@ambicare.eu, 
tel. 604 460 293
Do zdravotnického zařízení v Praze 8 přijmeme fyziotera-
peuta(ku). Nabízíme práci v příjemném kolektivu a dobré 
pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na 
recepce@comhealth.cz nebo 774 229 170
Jsme akreditovaným školicím pracovištěm v oboru aler-
gologie a klinické imunologie. Nabízíme vám získání 
odborné specializace, dovedeme vás k atestaci. Nabízíme 
pracovní místo na plný úvazek, kvalitní pracovní zázemí, 
denní provoz, bez služeb, bez sobot a nedělí, možnost slu-
žebního automobilu, dobré platové podmínky. Vhodné pro 
lékaře s pediatrickým nebo interním kmenem nebo absol-
venty. Třinec, Ostrava, Havířov, Opava, Praha, Kralupy nad 
Vltavou. Více info na alergomed@seznam.cz, 606 714 686
Do nadstandardně a zcela nově zařízené oční ambulance 
v Písku hledáme lékařku/lékaře na částečný i plný úvazek. 
Atraktivní mzdové ohodnocení, skvělé zázemí, vysoká míra 
autonomie. Kontakt: stern@oculista.cz, 776 760 037
Hledám lékaře do zavedené praxe praktického lékaře 
pro dospělé v Neratovicích (15 min. autem z Prahy) na 
plný nebo částečný úvazek pro dlouhodobou spolupráci, ale 
i aktuálně nutný zástup.  Atestace v oboru vítána, ale není 
podmínkou (může být i lékař s interním kmenem apod.). 
Zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt: stankovaj@cen-
trum.cz, 737 910 976
Do ordinace PL v Zábřehu na Moravě hledám sestru, pra-
covní doba cca 6 hodin 5 dní v týdnu. Kontakt: 777 345 922
RVmedCentrum, privátní klinika v Olomouci, příjme na 
plný, ev. část. úvazek zdravotní sestru s registrací. Nástup 
od 1.9.2018. Profesní životopis s fotografií zasílejte, prosím, 
na e-mail: rvmedcentrum@rvmedcentrum.cz nebo 
volejte na tel. 733 721 114
Hledám lékaře na zajištění závodní péče v Benátkách nad 
Jizerou na 1–2 dny. Do ordinace praktického lékaře pro 
dospělé. Jdu na MD a potřebuji akutně zástup, nejlépe dlou-
hodobý. Kontakt: MUDr. Michaela Kmentová, 776 252 848, 
mikmentova@centrum.cz
Hledám PL nebo internistu (s atestací nebo kmenem) 
na zástup za MD ( jsem praktická lékařka) na 1–3 dny do 
Benátek n. Jizerou, nebo na 1–2 dny na pár hodin do DD 
(s cca 50 klienty). Klidná práce, výborný plat. Kontakt:  
776 252 848, mikmentova@centrum.cz
Přijmu lékařku/lékaře do chirurgické ambulance v Praze 
9-Kyjích. Dobré podmínky. Kontakt: 737 881 890
Hledám lékaře/lékařku (interní či praktický kmen výhodou) 
do vybavené ordinace VPL v Turnově na 3 dny v týdnu  
(10 hod./týden). Mzda a ordinační doba dle domluvy. Kon-
takt: 608 863 773, medimal@medimal.cz
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek v Liberci. Nástupní plat 
600 Kč za hodinu. Kontakt: info@medling.cz   
Hledám lékaře do Benátek nad Jizerou za mne za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou, nejlépe 3 dny v týdnu (pondělí, 
středa, pátek), běžná ordinace se sestrou a běžným pro-
vozem, závodní péčí, vybaveno CRP, INR, EKG, tlak. hol-
ter, program PC Doktor. Plat a ordinační dobu si můžeme 
domluvit. Volejte mi prosím na tel. 776 252 848, e-mail  
mikmentova@centrum.cz. V případě Vašeho zájmu mů-
žete pak zůstat jako zaměstnanec déle. MUDr. M. Kmentová
Hledám očního lékaře pro zavedenou oční ordinaci Praha 4. 
2–3 dny v týdnu. Kontakt: katerina@eye-eye.cz
Hledáme kolegu lékaře s atestací VPL do ambulance PL 
pro dospělé na HPP. Pracoviště Praha 9-Vysočany. Výborné 
pracovní podmínky a prostředí. Kontakt: 776 875 513
Do ambulance PL pro dospělé hledám zdravotní sestru 
s registrací na HPP. Pracoviště Praha 9-Čakovice. Výborné 
pracovní podmínky a prostředí. Kontakt: 776 875 513
VISUS, spol. s r. o., oční oddělení Náchod, přijme očního 
lékaře na pozici primáře zdravotnického zařízení. Nástup 
možný ihned. Nabízíme zaměstnanecké benefity, dovole-
nou 5 týdnů. V případě zájmu zašlete životopis na e-mail:  
visus@email.cz. Bližší informace na tel. 777 163 743
VISUS, spol. s r. o., oční oddělení Náchod, přijme očního 
lékaře na plný úvazek pro ambulantní péči. Nástup mož-
ný ihned. Nabízíme zaměstnanecké benefity, dovolenou  
5 týdnů. V  případě zájmu zašlete životopis na e-mail:  
visus@email.cz. Bližší informace na tel. 777 163 743
MMN, a. s., Nemocnice Jilemnice přijme zástupce primáře 
na pediatrii. Kvalifikační předpoklady: VŠ – lékařská fa-
kulta • specializace v oboru pediatrie • morální a občanská 
bezúhonnost. Nabízíme: zaměstnání v moderně rekon-
struovaném a vybaveném zařízení • nástup dle dohody 
na plný úvazek • dobré finanční ohodnocení • podporu 
dalšího vzdělávání • ubytování a zaměstnanecké benefity 
• atraktivní prostředí Krkonoš. Kontakt: MUDr. Michaela 
Jiřičková, primář odd., 481 551 330, michaela.jirickova@
nemjil.cz 
Kardiologická ambulance v centru Prahy přijme kardiologa 
na většinový úvazek s perspektivou brzkého odkupu 50 % 
majetkového podílu ordinace. Jsme dlouhodobě zavedená or-
dinace Kardiomed, Praha 7. Kontakt: kardiomed@volny.cz
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře se spe-
cializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství na 
pozici zástupce primáře, pracoviště Nemocnice Cheb. 
Nabízíme: náborový příspěvek 150 000 Kč, plný i částečný 
úvazek, akreditované pracoviště, pomoc při zajištění bydlení 
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a příspěvek na bydlení, zázemí perspektivní krajské nemoc-
nice, podporu celoživotního vzdělávání, účast na odborných 
akcích, týden dovolené nad rámec zákona, velké množství 
zaměstnaneckých výhod. Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,  
734 360 278, jana.jirsova@kkn.cz
Do ordinace VPL v moderním domově seniorů švýcarského 
typu v Praze-východ přijmeme lékaře/ku. HPP nebo částečný. 
Nejsme řetězec, prioritou je pro nás kvalita, a nikoliv kvantita. 
Těšíme se na Vás, kontakt: 601 304 484
Přijmu kolegu/ni dětského psychiatra do zavedené ordinace 
v Praze (možnost i Kladno) s velkým počtem pacientů. Spolu-
práce na plný, nebo částečný úvazek. Nabízím nadstandardní 
podmínky, kontakt: 608 052 214
Do zavedené psychiatrické ordinace v Praze 8 (přímo na =M= 
Kobylisy) hledám kolegu/ni. Návaznost psychologů zajištěna. 
Spolupráce na HPP nebo dle Vašich možností. V případě zájmu 
možnost účasti v klinických studiích. Kontakt: 608 052 214
Hledáme kolegu/ni neurologa do zavedené ordinace s EEG 
v  Praze 10. HPP nebo částečný úvazek. V  případě zájmu  
také možnost spolupráce v klinických studiích. Kontakt:  
601 304 484
Přijmeme psychiatra na částečný i plný úvazek, soukromá 
psychiatrická ambulance v Mostě, malý kolektiv, příjemné 
prostředí. Psyché, s. r. o., www.psychemost.wz.cz. Kontakt: 
luci.no@post.cz, 476 701 655, 725 718 700
Hledáme lékaře/lékařku pro nové odběrové centrum krevní 
plazmy v Břeclavi. Nástup možný ihned. Nabízíme hlavní 
pracovní poměr na dobu neurčitou. Náplň práce: komunikace 
s dárci, zhodnocení zdravotního stavu. Posouzení kritérií 
způsobilosti k darování, zhodnocení výsledků základních 
vyšetření a laboratorních nálezů. Znalosti a dovednosti: praxe 
v nemocnici po skončení VŠ min. 3 roky, komunikativní, vstříc-
ný a empatický přístup k dárcům, spolehlivost, zodpovědnost, 
pečlivost a samostatnost, trestní bezúhonnost (výpis z rejst-
říku trestů), registrace v České lékařské komoře. Kontakt:  
774 121 166, giretova@caraplasma.cz
Hledáme lékaře do ordinace PL v Sázavě, plat 60 000 Kč. 
Možnost též odkoupení praxe. Info na tel. 737 342 905
Hledám kolegu/ni na 1–2 dny v týdnu do nově převzaté, zave-
dené dermatologické ordinace v Příbrami. Krásné prostředí, 
výborná dostupnost, pracovní doba dohodou, výborné finanční 
podmínky, možnost profesního rozvoje. Kontakt: klb@cent-
rum.cz. Těšíme se na Vás
Do ordinace praktického lékaře Praha 5 hledám i neatesto-
vaného lékaře na 3 nebo 4 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Nemocnice Jablonec nad Nisou. Lékař/lékařka gynekologie 
a porodnictví. Požadavky: specializovaná způsobilost v obo-
ru/případně kmen. Nabízíme: špičkové pracoviště (nadstan-
dardně technicky zajištěné, vysoká personální úroveň, per-
fektní edukační přístup, široké spektrum výkonů), vynikající 
hodnocení od pacientů, cca 1500 porodů/rok, profesionální 
přístup a kvalitní pracovní prostředí, výrazně nadstandardní 
platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity (3 sick days,  
5 týdnů řádné dovolené, příspěvek 7500 Kč/rok). Bližší in-
formace podá primář oddělení MUDr. Bohuslav Svoboda,  
483 345 500, svoboda@nemjbc.cz, případně kontaktujte 
personální oddělení: pavel.kures@nemjbc.cz
Přijmu do ambulance VPL, Praha 4, Poliklinika Budějovická, 
lékaře na 2–3 dny v týdnu, 5 hod. denně, nové prostory se 
zázemím, moderní vybavení. Kontakt: 737 935 359
Hledáme lékaře s lymfologickou specializací do našeho týmu 
(dermatolog, rehabilitační, internista), okr. Přerov. Více infor-
mací na info@dlcentrum.cz, 604 312 099
Přijmu urgentně gynekoložku/gynekologa s atestací do pri-
vátní gynekologické ambulance v Liberci, rozsah spolupráce 
dle dohody. Ambulance je plně moderně vybavena. Kontakt: 
MUDr. Petra Svátková, 724 291 515, svatkova@atlas.cz
Rodinné NZZ přijme lékaře do ordinace v Sušici. Umož-
ňujeme absolvování povinných stáží v rámci předatestační 
přípravy, nabízíme podporu dalšího vzdělávání, 5 týdnů 
dovolené, mzdu 70 000 Kč/30 hodin týdně (zkrácený úva-
zek možný). Nástup: červen 2018. Kontakt: L. Smejkalová,  
608 203 478, personalni@vseobecnylekar.cz
Do ordinace VPL v Praze 4 přijmu k dlouhodobější spo-
lupráci kolegu, i  bez atestace. Plánuji MD. Výše úvazku, 
ordinační doba a  mzda dle dohody. Nástup dle doho-
dy, o  akreditaci mám požádáno. Kontakt: 602 237 901,  
e.salingerova@gmail.com
Do zavedené chirurgické ambulance v Praze přijmeme lé-
kaře/lékařku pro pravidelnou spolupráci na 1–2 dny v týdnu. 
Rovněž hledáme kolegu/kolegyni na občasný zástup např. 
v době dovolených. Kontakt: chirurgie111@seznam.cz, 
735 542 121
Moderní pracoviště v Praze 6 přijme angiologa nebo internistu 
se zájmem o angiologii. Dobré platové podmínky, možnost 
profesního růstu, nástup a výše úvazku podle dohody. Kontakt: 
info@nefromed.cz, 604 898 043
Do pediatrické ordinace v Praze-Řepích hledáme na plný 
úvazek atestovaného pediatra/pediatričku. V případě zájmu 
nás kontaktujte na v.prejzek@seznam.cz
Hledám ORL lékařku/lékaře do ambulance v Dobříši na část. 
prac. úvazek (2 dny v týdnu). Bližší info osobně. Kontakt: 
www.zuzanaferrova.cz
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře/ku anes-
teziologie. Požadujeme atestaci v oboru. Nabízíme zázemí 
stabilní spol. s tradicí, zam. benefity. Možnost práce na zkrá-
cený úvazek. Nástup možný ihned. Kontakt: personalni@
upmd.eu, další info na tel. 296 511 240, 800
Lékař/lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných, Masarykovo 
sanatorium Dobříš, hledá lékaře na lůžka následné péče. 
Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné in-
dividuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční odměny. 
Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Hledám přivýdělek, nabízím výpomoc s PLS, s požadavky: 
ideálně 4 hod./týden (flexibilně) či v sobotu 6 hod. Odměna 

min. 600 Kč/hod. netto, Praha. Mám atestaci z VPL a certifikát 
z prac. lékařství od IPVZ. Zájemci na lekarpraha@post.cz

ORDINACE, PRAXE 
Prodám dobře zavedenou 25 let fungující praxi praktic-
kého lékaře v centru Zlína. Praxe je vedena jako s. r. o., 
smlouvy se všemi pojišťovnami. Nachází se v dobře situ-
ovaném místě, obvod dostupný MHD. Bližší informace 
na tel. 702 287 152
Přenechám kolegovi zavedenou praxi PL pro dospělé v Pra-
ze-Vysočanech. Smlouva se všemi pojišťovnami, celkem cca 
1700 pacientů + PLS. Převod dle domluvy, možné ihned.
Kontakt: 776 875 513, info@recepce.eu
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování, 
poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: 
info@admedica.cz, 602 728 801, 775 679 982
Koupím zavedenou praxi všeobecného praktického léka-
ře Brno a okolí od 01/2019. Kontakt: 731 074 788, medi105@
seznam.cz
Koupím praxi VPL ke koupi na Písecku nebo Strakonicku. 
Kontakt: 728 168 753
Prodám dobře vybavenou a zavedenou soukromou chirur-
gickou ambulanci s operačním sálkem v Praze. Kontakt:  
720 693 898, havako@seznam.cz
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 Kč za 
hodinu. Kontakt: info@medling.cz   
Přenechám, velmi výhodně, zavedenou praxi PLDD v No-
vém Jičíně. Kontakt: 605 536 479
Koupím/převezmu dobře vedenou psychiatrickou ambu-
lanci pro dospělé, ev. s AT ve Středočes. kraji či Praze. Alter-
nativně spolupráce s ekonom. silným subjektem. Možnost 
odbor. zástupce, školitele, konziliáře (II. A, licence, diplom 
celož. vzděl., 26 let praxe). Kontakt: 737 574 417
Prodám praxi, ordinaci praktického lékaře pro dospělé, 
v Kroměříži. Ordinace je s tradicí, velkým počtem pacientů, 
smluvně zajištěny všechny zdravotnické pojišťovny s místní 
působností. Lékařská praxe je registrována jako právnická 
osoba: společnost s ručením omezeným. V nejbližším okolí 
jsou lékařští specialisté téměř všech medicínských oborů. Do 
100 metrů 2 lékárny. Před ordinací je velké parkoviště pro 
osobní vozy. Pro nemotorizované se nachází 200 metrů od 
ordinace zastávka MHD a mnoha linek autobusových spojů. 
Nízký nájem, klidná lokalita i klidné pracoviště ordinace. 
Kontakt: 604 556 997, krizanovicovavera@centrum.cz.  
Předpokládám rychlé a solidní jednání na straně kupu-
jícího i prodávajícího. Právní, daňové a účetní podklady 
jsou připraveny
Prodáme dobře zavedenou s. r. o. v Praze, odbornost 201 
a 902 k 4.1.2021. Kontakt 725 304 663, Lubosmasek@
gmail.com
Přijmu praktika pro dospělé na 2 až 4 dny v týdnu. Pokud 
bude zájem, ráda bych praxi odprodala. Jedná se o menší 
ordinaci v Praze 6 s příjemnou klientelou a zkušenou sestřič-
kou. Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 777 841 613
Lékař VPL, atestovaný, 10 let praxe, zájem o poctivou me-
dicínu, hledá praxi VPL v Českých Budějovicích. Převzetí 
ihned i v průběhu roku 2018. Možno menší praxi či fyzická 
osoba. Zaručuji slušné jednání a vyřízení veškeré adminis-
trativy. Kontakt: 734 494 896
Prodám ortopedickou praxi v centru Brna. Pojišťovny: 111, 
201, 205, 207, 211, 213. Kontakt: prevodortop@seznam.cz
Prodám zavedenou a  plně vybavenou chirurgickou 
ambulanci v Praze 9 na poliklinice Bioregena. Kontakt: 
 j.g.kijensky@centrum.cz
Prodám menší zavedenou ordinaci VPL s dobrým potenciá-
lem v Českých Budějovicích. Smlouvy se ZP, velmi příjemná 
lokalita. Prodej dle domluvy v průběhu roku 2018, ordinace 
vedena jako SRO. Více info na pl.budejovice@seznam.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz           
Prodám zavedenou a prosperující praxi VPL v Paskově. 
Pacientů 1330, cena 1,0 M. Převod k  01/2019. Kontakt: 
 jan.goldir@seznam.cz
Prodám chirurgickou praxi, Poliklinika Jablonec n. N. 
Kontakt: 728 530 499, chirsandera@seznam.cz
Koupím RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Zájem trvá i pro 
plánovaný prodej v  budoucnosti. Kontakt: uzpraxe@
seznam.cz
Přenechám zavedenou praxi PL pro dospělé. Obvod  
v Praze 9. Kontakt: 606 528 358
Koupím zavedenou oční ambulanci v Brně nebo jižně od 
Brna, okres: Břeclav, Hodonín, Brno-venkov, event. Vyškov 
(Slavkov). Děkuji za nabídky. Kontakt: 724 093 468
Lékařka s atestací odkoupí ordinaci VPL kdekoliv v Brně, 
nejlépe Brno-centrum, jih nebo západ, event. v blízkosti 
Brna. I malou praxi pod 1000 pacientů. Převzetí dle domluvy, 
vše zařídím. Kontakt: lenkask@seznam.cz
Ordinace praktického lékaře. Prodám prosperující ordinaci 
praktického lékaře pro dospělé. Staré Město u Uher-
ského Hradiště. Termín možného převzetí: podzim 2018. 
Kontakt: 777 731 868
Přenechám velmi výhodně zavedenou praxi PLDD v Postřel-
mově, okr. Šumperk. Kontakt: 603 843 226
Centrum psychosomatické medicíny pronajme nové or-
dinace s příslušenstvím (parkoviště, čekárny, recepce), 
blízko MHD, cena pronájmu výhodná, ideálně pro lékaře 
se zájmem o psychosomatické zaměření, v různých oborech.  
Praha 17-Řepy. Kontakt: www.cepsymed.cz
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé vedenou formou 
s. r. o. na poliklinice v Praze 4. Již nyní možný zástup 1–2 
dny v týdnu. Odprodej k 1–2/2019. Kontakt: ordinace41@
email.cz
Prodám velmi dobře zavedenou oční ordinaci v centru 

Nymburka z důvodu odchodu do důchodu. Cena dohodou. 
Kontakt: ocninymburk@email.cz
Hledám nástupce do ordinace PLDD Horní Planá – Černá 
v Pošumaví – Hořice na Šumavě v krásném prostředí rekre-
ační oblasti Lipensko. Vstřícný přístup obec. úřadů. Možnost 
obecního bytu 1+1, 2+1 v H. Plané. Kontakt: 602 118 123,  
jan.indra@centrum.cz
Převezmu praxi praktického lékaře v okr. Zlín, nejsem 
řetězec. Kontakt: medislav007@gmail.com
Přenechám menší obvod v Napajedlích. Cena a termín do-
hodou. Kontakt: 77 944 093, 731 748 416
Přenechám praxi praktického lékaře v okrese Ústí n. O. 
Další spolupráce možná. Vhodné i pro lékaře v předates-
tační přípravě. Akreditaci mám. Kontakt: praktik@iex.cz
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro 
dospělé v Olomouci. 720 registrovaných pacientů, k pře-
vzetí v polovině prosince 2018. Cena dohodou. Kontakt: 
585 425 688
Prodám ordinaci PLDD vedenou jako s. r. o. v Praze 5. Bo-
nitní klientela, 970 reg. pacientů, smlouvy se všemi ZP, mo-
derně zařízená. Převzetí od 1.9.2018 nebo později. Kontakt: 
773 380 863, erlenstegen@seznam.cz

ZÁSTUP 
Z důvodu dlouhodobé PN hledáme zástup do oční ambulan-
ce v Hranicích (okr. Přerov). I důchodce či lékařka na MD, 
dobré platební podmínky, pracovní doba dle dohody. Kon-
takt: Robert.Franc@seznam.cz, 604 727 861, 581 607 558
Hledám zástup v ordinaci praktického lékaře konec čer-
vence–srpen. Po, St, Pá 8–13 hod. Okres Kladno. Kontakt: 
604 282 917
PLDD s dobře zavedenou praxí v Praze 3 hledá zástup na 
podzim 2018 na dobu minimálně 2 měsíců (rekonvalescence 
po TE kyčle). Nabídky prosím e-mailem: tereza.novacko-
va@seznam.cz. Odměna dohodou
Hledám lékaře/ku na občasný zástup v  ORL ordinaci  
v Praze 9. Kontakt: MUDr. Jiří Vaverka, 603 543 084
Zaměstnám praktika pro dospělé na 2 až 4 dny v týdnu 
do menší ordinace v Praze 6. Příjemná atmosféra, zkuše-
ná sestřička. Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 
777 841 613
Do zavedené ordinace praktického lékaře hledáme kolegu/
kolegyni (Praha 4 a Praha 6).  Nabízíme motivační finanční 
ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, malý kolektiv. 
Spolupráce na plný nebo částečný úvazek. Kontakt: info@
genecare.cz, 602 650 312
Hledám oftalmologa na občasný zástup nebo na částečný 
úvazek do oční ambulance v Brně nebo Brno-venkově. Zají-
mavé finanční ohodnocení. Kontakt: 736 644 562
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře, Praha 
5, i dlouhodobý i na více dní v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Hledám zástup do ordinace PLDD v Třinci na jeden až 
dva dny v týdnu, s možností brzkého odkoupení. Kontakt: 
605 568 366
Mateřská. Hledám zástup do Benátek nad Jizerou za mne za 
mateřskou a rodičovskou dovolenou, nejlépe 3 dny v týdnu 
(pondělí, středa, pátek), běžná ordinace se sestrou a běžným 
provozem, závodní péčí, vybaveno CRP, INR, EKG, tlak. hol-
terem, program PC Doktor. Plat a ordinační dobu si můžeme 
domluvit, volejte mi prosím na tel. 776 252 848, mikmen-
tova@centrum.cz. V případě Vašeho zájmu můžete pak 
zůstat jako zaměstnanec déle. MUDr. Michaela Kmentová

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám ortopedickou ordinaci v centru Opavy. Kontakt: 
553 622 338
Prodám chirurgickou ambulanci v Třeboni – s. r. o. Pojiš-
ťovny 111, 201, 205, 207, 211. Kontakt: miloslavvotruba@
gmail.com, 606 416 721
Prodám svoji již 25 let zavedenou PLDD v  Řevnicích, 
generační výměna. Ihned. Ambulance je součástí dalších 
lékařských odborností. Možnost bydlení v  Řevnicích.  
Kontakt: 603 233 873
Prodám menší kancelářský stůl a kancelářskou židli. Stůl má 
výsuvnou podložku na klávesnici. Rozměry 103,5 × 58 cm,  
výška 73 cm. Židle je otočná, potažená koženkou, za- 
chovalá. Cena 600 Kč. Foto zašlu na požádání. Kontakt: 
r.paroubkova@volny.cz. Děkuji
Prodám dobře zavedenou revmatologickou praxi v Praze, 
s. r. o., smlouvy s pojišťovnami 111, 211, 201, 207, k 1.1.2019. 
Kontakt: 723 006 436
Medilip, s. r. o., centrum tumescentní liposukce je na 
prodej. Info: 723 583 343 (17.–18. hodina)
Prodám velmi výhodně repasovaný perimetr AP 340 KOWA. 
Kontakt: 608 807 320
Do zavedené oční ordinace koupím bezkontaktní tonometr 
s atestem. Nabídky prosím na tel. 487 712 651 nebo ocni.
novybor@seznam.cz
Prodám 14 židlí do čekárny. Židle jsou kovové, potažené 
koženkou, velmi bytelné. Cena 100 Kč/kus. Dále prodám 
stoleček do čekárny, starší, bytelný za 150 Kč. Foto zašlu 
na požádání. Kontakt: r.paroubkova@volny.cz. Děkuji
Přenechám gynekologický polohovací vyšetřovací stůl 
z roku 2014 za odvoz. Kontakt: 602 506 940
Prodám ordinaci ORL a  foniatrie v  Ústí nad Labem.  
Kontakt: 603 561 885
Prodám dermatologickou ambulanci v Olomouci. Kontakt: 
ordinacekozni@seznam.cz
Prodám bubny pro horkovzdušnou sterilizaci, 2 ks, průměr 
35 cm, výška 20 cm a 2 ks průměr 35 cm, výška 30 cm. Louny. 
Kontakt: 777 554 537
Prodám funkční mikroskop BIOLAR Warsawa, objektiv 10×, 
20×, 40×, oil-imerze. Cena dohodou. Kontakt: 777 554 537
Prodám instrumentační stolek, 2 patra, horní deska nerez 
ocel, vel. 65 × 48 cm, výška 80 cm a druhý stolek, skleněné 

desky, dvě patra, vel. 50 × 75 cm, výška 80 cm, Louny. Kontakt: 
777 554 537
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.)  
v Letohradě, okr. Ústí nad Orlicí. Pozn.: velmi výhodně, termín 
dohodou. Kontakt: 602 115 928
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře v Praze 6.  
Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 777 841 613
Prodej UZ ALOKA SSD 1000 abd. a vag. sonda. Cena: 50 000 Kč.  
Vhodné pro filiální amb. Kontakt: 722 928 901
Prodám Littmann Electronic Stethoscope model 3000,  
Ambient noise reduction. Nepoužitý. Cena 2000 Kč. Kontakt: 
jarmilakav@gmail.com
Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve středu 
města Brna. Možné zapracování dle dohody. Důvod: odchod 
do důchodu. Kontakt: 604 847 629
Prodám UZ Toshiba Nemio doppler vag. a abd. sondy, kol-
poskop Altion LED a ctg Cadenze, vše zánovní, levně. Praha. 
Kontakt: 604 173 042
Prodám velmi zachovalý nábytek do kanceláře, ordinace atd. 
Materiál šedé lamino. Psací stoly, skříňky, kontejnery, celkem 
13 ks. Bližší informace zájemcům zašlu na požádání. Celý kom-
plet za 11 000 Kč, ale možno i jednotlivě. Kontakt: 602 324 362, 
jpodrasky@tiscali.cz
Prodám kvalitní, novou, značkovou lékařskou halenu s límeč-
kem, rozepínací, bílá, velikost XXL, materiál 35 % bavlna 65 
% polyester. Nákupní cena 699 Kč, nyní za 300 Kč. Kontakt:  
602 324 362, jpodrasky@tiscali.cz
Hledám lékaře k převzetí pediatrické praxe. Ordinace je v pro-
nájmu obce, která chce zajistit zdravotní péči pro své občany. 
Nabízí velmi výhodné podmínky. Bezproblémová klientela.  
Albrechtice u  Českého Těšína, okr. Karviná. Kontakt:  
602 520 380
Prodám do pracovny praktického lékaře soubor starožitných 
lékařských nástrojů vč. prosklené vitríny vše ze začátku 20. 
století. Výrobce dr. Block & CO Bodenbach. Cena 29 500 Kč. 
Více na: bazos.cz pod textem: starožitné lékařské nástroje 
vč. prosklené vitríny
Prodám dva pojízdné anticorro instrumentační stolky. Starší, 
ale zachovalé. Jeden nižší kovový, pojízdný stolek s anticorro 
zásuvkou. Cena 400 Kč/ks. Při koupi všech 3 ks za 1000 Kč. Foto 
na požádání. Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz
Prodám menší zavedenou praxi PLDD na okraji Hradce Krá-
lové. Kontakt: 737 303 138
Nabízím k prodeji minimálně používané přístroje Huvitz. 
Fokometr HLM – 7000 za 45 000 Kč. Štěrbinovou lampu 
YZ-5F s hydraulickým stolkem za 50 000 Kč (zvětšení 25×). 
Servis zajištěn dodavatelem. Kontakt: 739 414 726
Prodám levně zachovalý nábytek do ordinace (stůl, židle, skříň-
ky, pracovní desky, skřínku se zabudovanou výlevkou atd.). 
Dopravu a montáž můžeme zajistit. Cena dohodou. Pište na 
gastropel@seznam.cz nebo SMS na 604 627 556 
Prodám pěkný zachovalý nábytek do ordinace v barvě bílé 
se zelenými lištami (v případě zájmu k tomu máme světle 
zelená lehátka a židle). Dopravu a montáž zajistíme. Cena 
dohodou. Pište, prosím, na gastropel@seznam.cz nebo 
SMS na 604 627 556   
Prodám téměř novou thermotiskárnu k UZ Mitsubishi model 
P 93 E. Kontakt: 602 297 360
Prodám zachovalou a servisovanou chirurgickou elektrokoa-
gulační jednotku ERBE ICC 350. Jsou u ní elektrody, bipolární 
pinzety, kabel na endoskopická akcesoria. Zájemci mohou 
napsat na gastropel@seznam.cz nebo 604 627 556
Prodám zavedenou ORL ambulanci v Podkrkonoší. Kontakt: 
702 296 362
Prodáme plně funkční, zachovalý a servisovaný horkovzdušný 
sterilizátor Stericell a autoklav PS 20A za příznivou cenu, na 
které se jistě dohodneme. Kontakt: 604 627 556, gastropel@
seznam.cz
Prodám pěkný a zachovalý sonograf Fukuda Denshi UF-850 
XTD s téměř novou sektorovou sondou a echokardiografickou 
sondou. Přístroj má barevného dopplera. Je u toho i prin-
ter na termopapír. Cena dohodou. Kontakt: 604 627 556,  
gastropel@seznam.cz
Prodám praxi všeob. lékaře pro dospělé v Kladně. Kontakt: 
604 348 458, o.sustova@centrum.cz
Prodám vyšetřovací lehátko, skoro nové, nepoužité, s oran-
žovým potahem. Cena 3000 Kč + doprava. R. Paroubková, 
prosím případné zájemce o kontakt na e-mail: r.paroubko-
va@volny.cz. Děkuji
Prodám levně 5 zachovalých lavic (šíře něco přes metr) do 
čekárny, lavice jsou omyvatelné, potažené tmavě červenou 
koženkou. Odvoz můžeme zajistit. Cena dohodou. Kontakt: 
gastropel@seznam.cz nebo 604 627 556 

PRONÁJEM 
OÚ Svojetice pronajme nové prostory v přízemí budovy  
č. p. 155 na provozování ordinace lékaře od 1.9.2018. Výměra 
22,80 m2 a 20,90 m2 + příslušenství a čekárna. Kontakt: 
starosta@svojetice.cz
Pronajmu dlouhodobě 2+kk po rekonstrukci ve zdravotnic-
kém zařízení o rozloze 42 m2. Kontakt: MUDr. Adamová, 
777 286 766
Pronajmu ordinaci 25 m2 + zázemí v Praze 4, v lukrativní 
lokalitě přímo u stanice metra Pražského povstání, v pří-
zemí, bezbariérový přístup, moderně zrekonstruovaná, 
k okamžitému nastěhování. Kontakt: 775 641 995
Hledám lékaře (lékařku) pro občasný zástup v ordinaci 
praktického lékaře pro dospělé v Olomouci. Kontakt: 
601 504 808
Od 15. 6. nabízíme pronájem hezké ordinace v Brně-Kohou-
tovicích (2 místnosti + společná čekárna a denní místnost 
s PL). V přízemí lékárna, bezbariérový přístup, příznivé 
nájemné. Kontakt: 603 703 597
Nabízím k pronájmu novou ordinaci v lékařské klinice Me-
difis centrum Tábor v centru města. Kontakt: 775 651 025
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Dům; střelba; strčení dovnitř. – B. Obušky; 1. díl tajenky; německy „vrchní“. – C. Kód 
Antarktidy; značka mobilních telefonů; mřížové dveře; asijský jelen. – D. Otáčející se část elektromotoru; SPZ 
Semil; možno; zatopení. – E. Přísedící u soudu; operní píseň; vyčkávání. – F. Trhlinky v povrchové vrstvě kůže; 
roztát (řídce); dlouhá bílá liturgická roucha; 

indická váhová jednotka. – G. Součástka pohybující se ve válci; předloha; hajdy; zkratka Tanečního orchestru 
Československého rozhlasu. – H. Německy „místo“; cár; situace; vlněná valchovaná tkanina. – I. Část týdne; přijíti 
do jiného stavu; hrdina románu Karla Matěje Čapka–Choda. – J. Jméno herečky Mandlové; vyvřelé magma; úmr-
tí; římskými číslicemi 2500. – K. Oleje; pokrývka; napadení; jméno herečky Medřické. – L. Smyčky; malé šelmy; 
slizovitý výměšek; letadlo. – M. Oblí; tekutina proudící cévami; barokní paruky. – N. Opotřebované jízdou; rodový 
znak; svit; překapávaná káva. – O. Bulharská měna; řemen u kalhot (zastarale); chování; zkratka akutní tubulární 
nekrózy. – P. Tamten; 6. díl tajenky; řasy. – Q. Bývalý albánský prezident; mořské ryby; nápadní.

SVISLE: 1. Kaprovitá ryba; předložit; kolem. – 2. 5. díl tajenky. – 3. Španělská chůva; italský přístav; výklenek 
ve zdi; úroveň. – 4. Solmizační slabika; přenášet; štvanice; tyrani. – 5. Ba (slovensky); SPZ Rokycan; obvazový ma-
teriál; prázdné; SPZ Opavy. – 6. Palivo; 2. díl tajenky; rozsáhlá báseň. – 7. Starosta velkého města; boxerské údery; 
plavecký styl. – 8. Japonská lovkyně perlorodek; státní pokladna; noční pták; vyčnělina; anglicky „ona“. – 9. Nálev; 
francouzsky „postel“; rod tropických mravenců; stromořadí; obyvatel starověké Médie. – 10. Slastně; jméno herce 
Aldy; obsluha na lodi nebo v letadle. – 11. Latinsky „před“; 3. díl tajenky; čisticí a dezinfekční prostředek. – 12. 
Krouživý pohyb vody nebo vzduchu; domestikovaný tropický skot; splynutí řek; zlý skřítek; stáří. – 13. Části ústních 
ústrojí některých druhů hmyzu; nizozemské platidlo; prostory mezi domy; ano. – 14. Umlácená; podstavec; stát 
USA; anglicky „umění“. – 15. 4. díl tajenky. – 16. Stará soubojová bodná zbraň; instrumentální skladby; barevné 
osvětlení trubicemi plněnými plyny.

Pomůcka: Alia, lit, ser, tuin.Pomůcka: klej, tear, uva.

Rozdvojení je jistě těžkou psychickou poruchou, protože ... (dokončení citátu, jehož autorem je polský básník, 
aforista a satirik Stanisław Jerzy Lec, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

V tajence křížovky v Tempus medicorum 6/2018 
se skrýval citát francouzského dramatika a herce 
Molièra: Lékař je člověk, kterého platíme, aby 
vyprávěl hlouposti v pokoji nemocného, než ho 
příroda vyléčí, nebo než ho léky zabijí.

Knihu z produkce Mladé fronty Můj bratr mesiáš 
autora Martina Vopěnky (viz anotaci) vyhrává deset 
vylosovaných luštitelů: Miluše Bittnerová, Přerov; 
Marie Chlumská, Znojmo; Slavomír Kartusek, Čes-
ké Budějovice; Ondřej Kubal, Český Krumlov; 
Ludmila Kuřová, Pardubice; Pavel Páral, Ústí nad 

Labem; Jitka Průšová, Prostějov; Karel Přerov-
ský, Praha 6-Bubeneč; Jaromír Vachutka, CSc.,  
Olomouc; Jitka Vérostová, Rokycany.

Na správné řešení tajenky z letního dvojčísla 
7–8/2018 čekáme na adrese recepce@clkcr.cz do 
25. srpna 2018.

Hodně štěstí!

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

SLUŽBY 
Nabízím překlady lékařských textů v němčině a angličtině 
včetně soudního ověření. Kontakt: solar.brno@iol.cz, 
603 813 587
Nabízím volné kapacity v oblasti pracovnělékařských 
služeb dle platné legislativy v Plzeňském kraji. Kontakt: 
777 356 379
Ochráníme Vás před kontrolami! SÚKL, hygiena, kate-
gorizace prací, bezpečnost práce a  pož. ochrana, účet-
nictví, personalistika, GDPR – vše výhradně pro lékaře. 
Profesionalita, reference. Kontakt: info@admedica.cz,  
777 879 314, 775 679 982
GDPR pro Vaši ambulanci – audit a příprava celé agendy 
na míru podle konkrétních podmínek. Žádná nesmyslná 
školení nebo obecné předlohy, pouze hotová práce. Celá 
ČR. Kontakt: info@admedica.cz, 777 879 314
Poskytujeme komplexní pracovnělékařské služby dle 
platné legislativy pro zaměstnavatele v ordinace PLS Stehel-
čeves, okres Kladno. Více: www.emotmedico.cz

SEZNÁMENÍ 
Lékařka z Brna, 56 let/170/60, pohledná, štíhlá, ale nespor-
tovkyně, se smyslem pro humor a toleranci hledá adekvátní 
mužský protějšek. Kontakt: vmala388@gmail.com

RŮZNÉ 
Lékařka a  psychoterapeutka ve výcviku hledá kolegu/
kolegyni (lékaře, psychologa apod.) pro založení centra 
psychoterapie, ev. psychosomatiky, vedení terapií a skupin 
atd. Pouze nadšenec pro psychoterapii. Vizi upřesníme 
spolu. Kontakt: celestial11@volny.cz

Můj bratr  
mesiáš

Narodí se příští spasitel 
v Praze-Holešovicích? Píše se 
rok 2096 a sucho trvá už mno-
ho let. Řečiště Vltavy je vyschlé. 
Vědecký projekt odvrácení části 
slunečních paprsků ve strato-
sféře však vzbuzuje naději. V té 
době, právě za prvního deště, se 
v Praze-Holešovicích narodí Eli. 
Roku 2168 káže v řecké osadě 
poblíž Olympu Eliho starší bratr 
Marek těm, kteří přežili nejhorší 
exodus v dějinách lidstva. Zatím 
jen hrstka nejvěrnějších uvěřila 
v mesiášství umučeného Eli-
ho. Nejnovější román českého 
spisovatele a vizionáře Martina 
Vopěnky uvěřitelně a s citem 
pro psychologii postav ukazuje, 
kolik bolesti, lásky, nenávisti, 
pochybností i naděje by mohlo 
přinést zrození někoho, kdo by 
v lidských dějinách hrál stejnou 
roli jako kdysi Ježíš.
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Varování: 
Četba tohoto
inzerátu může 
některým lékařům 
způsobit nutkání 
okamžitě vyrazit
do Kladna!

zaměstnanci v naší péčiKontakt  | E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  A  www.euc.cz/kariera

Rosteme, a proto hledáme do našich ambulancí nové lékaře, kteří chtějí dělat svou práci opravdu dobře. 
Na oplátku nabízíme atraktivní pracovní podmínky: 

•  Zohledníme vaše individuální požadavky na
délku úvazku, vybavení ordinace, vzdělávání apod. 

•  Budete mít velkou míru autonomie v léčbě 
a malý rozsah administrativních povinností.

•  Budete pracovat v přátelské a vstřícné atmosféře  
na klinice řízené rozumným lékařským vedením.

•  Stanete se členem týmu v propacientsky 
a moderně smýšlejícím zařízení.

•  Otevře se vám možnost spolupracovat při léčbě 
s řadou specializací včetně lůžkové chirurgie.

•  Získáte časové výhody ambulantního provozu, 
a navíc stabilního a silného zaměstnavatele. 

EUC Klinika Kladno hledá praktika, dermatologa a radiologa

Líbí se vám naše nabídka? Do našich ambulancí právě hledáme praktického lékaře, radiologa a derma-
tologa, ale neuzavíráme se ani spolupráci s lékaři z jiných specializací a dokonce i v jiných regionech. 
Dokážeme splnit i vaše profesní přání. Zkuste nám zavolat!
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