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Ekono- 
mika fun-
guje, ne-
z a m ě s t -
nanost je 
minimál-
ní a v po-
sledních 
letech se 
ko n e č n ě 

zvyšují i mzdy. Výběr pojistného díky 
tomu roste a stoupají i výdaje na zdra-
votní péči. V porovnání s rostoucím 
hrubým domácím produktem se však 
stále pohybují okolo hranice 7 % a ne-
dosahují 9 % doporučovaných Evrop-
skou unií. Zároveň rostou ceny a inflace 
už také není zanedbatelná. Personál-
ně zdevastované zdravotnictví se sice 
zvolna rozpadá, ale přesto 
dostávají naši pacienti stále 
ještě více, než kolik si zapla-
tili nebo než za ně přispěl 
stát. Zdravotníci zůstávají 
nedobrovolnými sponzory 
systému, který funguje na 
jejich úkor a díky porušo-
vání platných právních předpisů. 

Na základě usnesení minulé vlády 
se v letech 2017 a 2018 zvyšovaly tarifní 
platy lékařů i dalších zdravotníků pra-
cujících ve státních nemocnicích vždy 
o 10 %. Další obdobné desetiprocent-
ní zvýšení platových tarifů slibovala 
původně vláda i pro rok 2019, avšak 
tentokrát svůj slib nedodržela. Naříze-
ním vlády byly od ledna 2019 zvýšeny 
tarifní platy o 7 % pro lékaře v plato-
vých třídách 11–13 a o pouhá 2 % pro 
plně kvalifikované lékaře v platových 
třídách 14–16. Zatímco pro lékaře tak 
bylo letošní navýšení tarifů žalostné, 
až urážející, sestry dopadly přece je-
nom lépe. Každé z nich vzrostl tarif 
o 7 % a sestry ve směnném provozu by 
měly navíc každý měsíc dostávat dal-
ších 5000 Kč ve formě příplatku. Tímto 
krokem se Ministerstvo zdravotnictví 
pokusilo rozdělit lékaře a zdravotní 
sestry a zabránit tomu, aby jejich od-

borové organizace spolupracovaly při 
prosazování oprávněných zájmů zdra-
votníků zaměstnanců.

Příjmy zdravotníků v nemocnicích, 
kteří jsou placeni podle státní tarifních 
tabulek, jsou stále vyšší než mzdy za ob-
dobnou práci například v akciových spo-
lečnostech. Komora proto podporovala 
návrh na novelu zákoníku práce, která 
by uložila všem nemocnicím povinnost 
odměňovat zdravotníky v režimu platu, 
což by znamenalo povinnost respektovat 
státní tarifní tabulky. Návrh příslušné 
novely však vláda nepředložila.

Od 1. ledna 2020 se mají zvýšit pla-
tové tarify zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě rovnoměrně o 1500 Kč  
měsíčně, s  výjimkou pedagogických 
pracovníků, u  nichž vláda navrhuje 

rovnoměrné zvýšení 
o 2700 Kč měsíčně. Uči-
telé se s  tím nechtějí 
spokojit a bojují o 10 %  
do tarifů a  zdá se, že 
uspějí. Dále dojde ke zru-
šení tzv. základní tarifní 
tabulky a tím ke zvýšení 

platů zaměstnanců podle ní odměňova-
ných o další 3,5 %. Toto se zdravotníků 
netýká. 

Lékařská komora podporuje LOK-
-SČL a nesouhlasí s pokračující platovou 
nivelizací. Navrhované zvýšení tarifních 
platů lékařů o 1500 Kč zároveň považu-
jeme za zcela nedostatečné, až urážlivé.

Zatímco zdravotníci musí o své platy 
bojovat, politikům rostou automaticky. 
Poslanci tak letos své peníze řešit nemu-
seli. Platy ministrů, poslanců, senátorů 
nebo prezidenta vzrostou od příštího 
ledna o 10 %. Vyplývá to ze zákona, který 
loni v listopadu sami odhlasovali. Plat 
řadového poslance, který nemá žádnou 
další funkci, se od ledna zvýší o 8400 Kč 
na 90 800 Kč a základní plat ministra 
vzroste o 16 100 Kč na 173 200 Kč. 

Je opravdu těžké uvěřit tomu, že per-
sonálně zdevastované zdravotnictví je 
prioritou naší vlády. 

Milan Kubek
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Zpráva o činnosti ČLK  
od sjezdu v listopadu 2018
Úvodem je třeba připomenout strategické cíle, o jejichž 
naplňování se Česká lékařská komora snaží:
Strategické cíle České lékařské komory
n  Vyšší cena práce a slušné profesní pod-

mínky pro všechny lékaře
n  Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání
n  Zachování profesní autonomie a důstoj-

nosti lékařského stavu

Tři oblasti činnosti ČLK
Činnost ČLK lze v zásadě rozdělit do tří ob-
lastí, s vědomím, že některé aktivity nelze 

jednoznačně přiřadit ani striktně oddělovat 
jednu od druhé. 
n  Základní činnost profesní samosprávy 

související s delegováním některých kom-
petencí ze strany státu

n  Budování pozitivního obrazu lékařské 
komory a podpora společenského života 
lékařského stavu

n  Prosazování profesních zájmů lékařů
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vání garantovaný ČLK je považován za jeden 
z nejlepších v Evropě.
Nejvýznamnější vzdělávací akce ČLK:
•  Můžeme to, co umíme? – konference vě-

novaná kontroverzním tématům vztahu 
současné medicíny a etiky se uskutečnila 
6. 12. 2018 v hotelu Olšanka v Praze a ČLK 
k tomuto tématu vydala stejnojmennou 
monografii. 

•  Eutanazie – pro a  proti – konference 
navazující na obdobnou akci pořádanou 
v roce 2012 se uskutečnila 14. 5. 2019 v ho-
telu Olšanka v Praze. 

•  Informovaný souhlas – konference se 
uskutečnila 15. 10. 2019 v hotelu Olšanka 
v Praze.

•  Právní aktuality ve zdravotnictví – tra-
diční semináře konané na jaře v Praze 
a na podzim v Olomouci.

•  Univerzita medicínského práva – v aka-
demickém roce 2018/2019 se uskutečnil 
již sedmý ročník. Osmý ročník akademie 
byl už také úspěšně zahájen.

•  Akademie lékařské angličtiny zahájila 
v září 2019 svůj již čtvrtý semestr. 

Základní činnost profesní 
lékařské samosprávy
Představenstvo ČLK pracuje ve složení:
Prezident:  Milan Kubek 
Viceprezident:  Zdeněk Mrozek 
Členové představenstva:
Praha –  Pavel Kubíček, Ludmila Říhová,  

Miloš Voleman 
Středočeský kraj – Dita Mlynářová
Českobudějovický kraj – Ota Mach
Plzeňský kraj – František Musil
Karlovarský kraj – Josef Trnka
Ústecký kraj – Alena Dernerová
Liberecký kraj – Ivana Vraná
Královéhradecký kraj – David Doležal
Pardubický kraj – Tomáš Tomek
Kraj Vysočina – Pavel Vávra
Jihomoravský kraj –  Svatopluk Dobeš,  

Zdeněk Monhart
Zlínský kraj – Marcela Henčlová
Olomoucký kraj – Petr Němeček
Moravskoslezský kraj –  Eva Dostalíková, 

Martin Sedláček
   

Vedení registru lékařů – členů ČLK
ČLK vede registr lékařů. Naším cílem 

je, aby tento registr nejenom bezpečně 
chránil osobní údaje lékařů, ale aby v něm 
zaznamenané informace byly pravdivé,  
aktuální a  kompletní. Za vedení a  bez- 
pečnost registru zodpovídá Mgr. Valášek, 
který je zároveň pověřen jménem ČLK  
jednat s firmou ISSA, která registr spra- 
vuje.  

Na základě rozhodnutí představenstva 
z roku 2014 firma ISSA přeprogramova-
la registr ČLK na nový operační systém, 
čímž se zlepšil komfort pro jeho uživatele. 
V průběhu vytváření tzv. nového registru 
byly jeho funkce rozšiřovány na základě 
požadavků jednotlivých oddělení komo-
ry i okresních sdružení ČLK. Mimo jiné 
byla také zajištěna implementace nařízení 
GDPR v podmínkách ČLK a zpřehledněna 
evidence povolení k výkonu povolání na 
území ČR pro cizince. Část informací z na-
šeho registru je veřejně dostupná v podobě 
Veřejného seznamu členů ČLK.

Podmínkou dalšího rozvoje registru 
je vyřešení jeho návaznosti na Národní 
zdravotnický informační systém. Podle 
zákona o zdravotních službách by měl být 
obsah Národního registru zdravotnických 
pracovníků přístupný komoře v rozsahu 
nezbytném pro plnění našich úkolů. ÚZIS 
však navzdory opakovaným slibům svého 
ředitele prof. Duška na žádosti ČLK o spo-
lupráci nereaguje. 

Počet členů ČLK
 Počet členů ČLK 2018 (31. 12.) 

  Muži Ženy Celkem

Soukromí lékaři 5 195 7 355 12 550

Absolventi (0. až 2. rok) 1 295 2 482 3 777

Ostatní zaměstnanci 10 347 12 995 23 342

Vedoucí lékaři 2 542 1 308 3 850

Zaměstnanci celkem 14 184 16 785 30 969

Nepracující důchodci 2 550 4 722 7 272

Mateřská dovolená 7 3 277 3 284

Ostatní (nedohledatelní…) 582 557 1139

Celkem 22 518 32 696 55 214

Komise a rady ČLK
Samostatné zprávy Revizní komise ČLK, 

Čestné rady ČLK, Vědecké rady ČLK a jejích 
oborových komisí budou zveřejněny po sjezdu 
v prosincovém vydání Tempus medicorum.

Etická komise ČLK
(viz samostatná zpráva)

Celoživotní vzdělávání lékařů 
ČLK vede registr vzdělávacích akcí ga-

rantovaných komorou a vytváří ucelený 
systém celoživotního vzdělávání lékařů. 
Naším cílem je nejenom vysoká odborná 
úroveň pořádaných akcí, ale máme ambici 
celoživotní vzdělávání lékařů systemati-
zovat. Na jeho kvalitu v současnosti dbá 
43 odborných garantů jmenovaných pre-
zidentem ČLK.

Vedoucím oddělení vzdělávání ČLK je 
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., 
MBA, který ve dnech 30.–31. 10. 2018 repre-
zentoval ČLK na koordinační konferenci 
evropských lékařských komor věnované 
celoživotnímu vzdělávání. Systém vzdělá-
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Vzdělávací portál ČLK
Vzdělávací portál by měl soustředit na jed-

nom místě nabídku všech akreditovaných akcí 
s možností filtrace podle okruhu zájmů lékaře. 
Měl by usnadnit registraci vzdělávacích akcí 
i evidenci kreditů získaných jednotlivými lékaři. 
Měl by snížit administrativní zátěž. Vedle kla-
sických vzdělávacích akcí bude v sobě integrovat 
e-learning i další moderní formy vzdělávání. 

ČLK jedná s tvůrci portálu firmou TME 
solution o smluvním zajištění celého pro-
jektu (další viz samostatná zpráva oddělení 
vzdělávání ČLK v TM 12/2019).

Licenční komise
Počty udělených a zamítnutých licencí

způsob vyřízení žádosti leden –  
prosinec 2013

leden –  
prosinec 2014

leden –  
prosinec 2015

leden –  
prosinec 2016

leden –  
prosinec 2017

leden –  
prosinec 2018

udělené 
licence

řádné 1 422 1 061 1 033 1 063 783 712

výjimky 35 20 12 40 27 18

zamítnuté 
licence

řádné 73 54 59 57 33 46

výjimky 20 11 18 13 34 16

vráceno

doporučeno přezkoušení 47 41 42 45 25 29

vráceno na OS k doplnění údajů 295 432 586 618 438 413

vráceno žadatelům k upřesnění / 
doplnění údajů

149 152 119 119 59 58

Vedení kanceláří ČLK
Ředitelkou pražské centrální kanceláře je 

od ledna 2018 JUDr. Marie Kubíčková, centrál-
ní kancelář v Olomouci řídí Mgr. Dan Valášek.

Pravidelná každoroční porada admini-
strativních pracovníků ČLK se konala 21. 5. 
2019 v Praze.

Dům lékařů 
(viz samostatná informace v  časopise 

Tempus medicorum 10/2019) 

Spolupráce profesních komor 
Tradiční adventní setkání preziden-

tů profesních komor pořádaly tentokrát 

společně Komora daňových poradců, Exe-
kutorská komora a Komora patentových 
zástupců dne 4. 12. 2018 v Brně. Za ČLK se 
akce zúčastnili prezident dr. Kubek, vice-
prezident dr. Mrozek a ředitelka kanceláře 
JUDr. Kubíčková.

Profesní samosprávy tvoří obdobně 
jako samosprávy místní nedílnou součást 
demokratické společnosti. Jsou garantem 
bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce 
specializovaných služeb, které jejich členo-
vé poskytují. Komory dbají na to, aby jejich 
členové respektovali pravidla profesní etiky 
včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

Komory vyzývají představitele stá-
tu i místních samospráv, aby s nimi úzce 
spolupracovali, aby lépe využívali odbor-
ný potenciál profesních komor a aby více 
podporovali profesní samosprávy v jejich  
činnosti, kterou vykonávají v zájmu ob-
čanů.

Profesní komory odmítají účelové 
politické zásahy do fungování profesních 
samospráv a upozorňují politickou repre-
zentaci, že útok na kteroukoliv z komor 
budou považovat za útok na všechny pro-
fesní samosprávy. 

Komory upozorňují, že profesní komo-
ry, jejichž činnost je vymezena platnými zá-
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kony, nemohou být považovány za lobbisty 
podle připravovaného zákona o lobbingu. 

Komory žádají předsedu vlády ČR, aby 
plnil svůj slib pravidelných jednání s prezi-
denty komor v intervalu jedenkrát za čtvrt 
roku.

Jednání profesních komor s premiérem
Dne 18. 12. 2018 zaslal dr. Kubek jmé-

nem prezidentů 12 profesních komor žádost 
premiérovi Ing. Babišovi o společné jednání  
a 14. 2. 2019 pak uspořádal koordinační schůz-
ku prezidentů profesních komor před jedná-
ním s předsedou vlády.  

První letošní jednání prezidentů profes-
ních komor s předsedou vlády Ing. Babišem se 
za přítomnosti několika ministrů uskutečnilo 
4. 3. 2019.

Zástupci profesních komor vyjádřili 
přesvědčení, že profesní komory by měly 
být výslovně vyňaty z působnosti zákona 
o lobbování, a dále pak hodnotili spolupráci 
s  jednotlivými ministerstvy, pod jejichž 
kompetenci spadá agenda příslušné ko-
mory. ČLK hodnotila kriticky spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví, které komo-
ru nepodporuje při jejím výkonu kontrolní 
činnosti a snaží se ji obcházet. 

Prezident ČLK dále upozornil, že ministr 
Vojtěch neřeší problémy resortu a nespolu-
pracuje s komorou:
•  Někteří cizinci ze zemí mimo EU pracují 

v nemocnicích, lázních a léčebnách nele-
gálně bez aprobačních zkoušek a bez řád-
ného odborného vedení. Ministerstvo toto 
nezákonné jednání kryje a s komorou ne-
spolupracuje.

•  Zákoník práce je v nemocnicích plošně po-
rušován.

•  Nedostatek lékařů chce ministerstvo řešit 

finančními závazky pro mladé lékaře. Pro 
ČLK jsou však přijatelné pouze pozitivní 
motivace.

•  Reforma primární péče nemá podporu 
ostatních skupin lékařů, kterých se dotkne 
pracovně, organizačně a finančně, přičemž 
s nimi nebyla projednána.

•  Ministerstvo zdravotnictví vyvolává falešné 
iluze, že problémy zdravotnictví vyřeší jeho 
elektronizace.

•  ČLK zásadně nesouhlasí se záměrem zrušit 
platbu za tzv. státní pojištěnce a destabili-
zovat tak zdravotnictví. 

Ministr Mgr. Vojtěch výhrady prezidenta 
ČLK odmítl a upozornil, že představenstvo 
ČLK se neshodlo na žádném stanovisku k ná-
vrhu Reformy primární péče. 

Druhé letošní jednání prezidentů profes-
ních komor s předsedou vlády Ing. Babišem 
se uskutečnilo 19. 6. 2019.

Dr. Kubek jménem ČLK navrhl pro jed-
nání tato témata:
•  Neutěšená situace v resortu zdravotnictví 

– za účasti ministra Vojtěcha
•  Vztah státu k profesním samosprávám – 

respektování jejich autonomie a spolupráce 
při zajišťování kvalitních a bezpečných slu-
žeb pro občany

•  Zákon o lobbování 
Skutečnost, že Ministerstvem sprave-

dlnosti navrhovaný zákon zahrnuje profes-
ní komory zřízené zákonem mezi lobbisty, 
označil premiér Babiš opakovaně za nesmysl, 
nicméně v této věci ve prospěch komor nic 
neučinil a zákon vláda předložila do parla-
mentu v původním znění.

Jednání zdravotnických komor s před-
sedou vlády

Dne 28. 6. 2019 se uskutečnilo jednání 
prezidentů zdravotnických komor s před-
sedou vlády za účasti ministra zdravotnictví 
Mgr. Vojtěcha. Prezident ČLK dr. Kubek se 
pokusil seznámit předsedu vlády s důvody, 
proč ČLK hodnotí dosavadní působení mini-
stra Vojtěcha ve funkci velmi kriticky.

Ministerstvo neřeší zásadní problémy 
resortu, nespolupracuje s ČLK a za zády 
profesní samosprávy jedná s organizacemi, 
které jsou méně reprezentativní a nemají 
odvahu či zájem na problémy upozorňovat. 
Veškeré návrhy a připomínky komory jsou 
ignorovány či odmítány. Jednání skončilo 
po útocích ministra zdravotnictví na legi-
timitu prezidenta ČLK bez výsledku, neboť 
ministr Vojtěch žádné pochybnosti o své 
práci nepřipouští a předseda vlády Babiš 
mu důvěřuje. 
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Po jednání vydali prezidenti ČLK, ČSK 
a ČLnK společné prohlášení s požadavkem, 
aby zdravotní pojišťovny ze svých rezerv za-
platily poskytovatelům zdravotních služeb 
v roce 2020 nad rámec navrhovaného znění 
úhradové vyhlášky navíc 25 miliard Kč.

  
Spolupráce s Ministerstvem zdravotnic-
tví a dalšími orgány státu

ČLK je účastníkem vnitřního připomín-
kového řízení Ministerstva zdravotnictví 
i  meziresortního připomínkového řízení. 
Díky tomu máme přehled o připravovaných 
legislativních normách. Většina našich připo-
mínek však nebývá akceptována. S obdobným 
problémem se potýká všech 12 profesních 
komor zřizovaných v ČR zákonem.   

ČLK má nebo měla zastoupení v několika 
komisích a pracovních skupinách:
•  Vzdělávací rada: dr. Kubek, dr. Mrozek
•  Komise pro úpravy seznamu zdravotních 

výkonů: dr. Sedláček dr. Musil
•  Přístrojová komise: dr. Tomek 
•  Garanční komise pro řešení projektu Klinic-

ké doporučené postupy: dr. Kubek
•  Vědecká rada MZ: dr. Mrozek
• Komise pro urgentní příjmy: dr. Mrozek
•  Tým pro tvorbu strategie e.Health:  

dr. Němeček
•  Tým pro tvorbu ePortálu ČSSZ při MPSV: 

dr. Němeček
•  Komise pro rozvoj zdravotní gramotnosti: 

dr. Kubíček
•  Pracovní skupina MZ pro měření kvality 

zdravotních služeb: dr. Kubek      
•  Pracovní skupina pro revizi systému cen 

a úhrad léčiv: dr. Mlynářová
•  Komise pro kategorizaci a  úhradovou 

regulaci zdravotnických prostředků:                                           
dr. Vávra

•  Pracovní skupina pro řešení následné lé-
čebně rehabilitační péče: dr. Dostalíková

•  Rada vlády pro udržitelný rozvoj:  
dr. Kubíček

•  Komise při Ministerstvu dopravy k zákonu 
o silničním provozu: dr. Mlynářová

Účast reprezentantů ČLK v poradních 
orgánech ministerstva v žádném případě 
sama o sobě neznamená, že stanoviska ko-
mory musí být akceptována. Efektivita ně-
kterých pracovních skupin je navíc sporná 
a některé formálně ustanovené komise pra-
cují sporadicky, jiné nepracují vůbec.
n Rada poskytovatelů

Rada poskytovatelů je externím odbor-
ným poradním sborem ministra zdravot-
nictví za účelem efektivního naplňování 
zdravotní politiky v  oblasti poskytování 

zdravotní péče a dalších otázek koncepční 
povahy resortu zdravotnictví.  Předsedou 
Rady poskytovatelů byl ministrem jmenován 
dr. Vladimír Dvořák jako zástupce České 
gynekologické a  porodnické společnosti 
ČLS JEP. Rada poskytovatelů má 20 čle-
nů za poskytovatele zdravotních služeb + 
5 zástupců ministerstva. Podle prohlášení 
ministra reprezentuje zájmy všech klíčových 
poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží 
k objektivní vzájemné informovanosti o vý-
znamných změnách v oblasti zdravotnictví. 
Členy Rady poskytovatelů zdravotní péče 
jsou podle pana ministra zástupci všech vý-
znamných organizací sdružujících jednotlivé 
poskytovatele zdravotních služeb. Opako-
vané žádosti ČLK o zastoupení v tomto po-
radním orgánu však ministr Vojtěch zamítl.
n  Pracovní skupina pro reformu primární 

péče
Dalším orgánem, do kterého ministr 

zdravotnictví odmítl přizvat zástupce ČLK, 
je Pracovní skupina pro reformu primární 
péče. Případná reforma primární péče bude 
nutně mít organizační a finanční dopady na 
ostatní skupiny lékařů, které nemají v pra-
covní skupině žádné zastoupení, a právě ČLK 
mohla jejich zájmy hájit.

Sekce mladých lékařů ČLK
V březnu 2016 na základě výzvy zveřej-

něné v časopise Tempus medicorum vznikla 
Sekce mladých lékařů ČLK. Členem Sekce 
mladých lékařů se může stát každý člen ČLK 
mladší 35 let. Představenstvo ČLK uznalo 
Sekci mladých lékařů ČLK jako oficiální plat-
formu mladých lékařů členů ČLK. Předseda, 
event. jiný pověřený zástupce této sekce je 
zván jako host na jednání představenstva. 
Představenstvo v létě 2017 schválilo nový sta-
vovský předpis SP 22, Sekce mladých lékařů 
ČLK, který spolu s novelou Organizačního 
řádu zakotvil sekci pevně do struktur ČLK. 

Sjezd delegátů v listopadu 2018 schválil roz-
počet komory s vyčleněnou finanční rezervou 
na činnost sekce ve výši 200 000 Kč. 

První předsedkyní sekce byla dr. Hilšero-
vá, v dubnu 2018 na valné hromadě v Hrad-
ci Králové byl předsedou zvolen dr. Přáda. 
Představenstvo sekce má 7 členů a Sekce 
mladých lékařů ČLK v současnosti eviduje 
2044 členů.

Projekt Férové pracoviště
Jedná se o internetovou aplikaci, jejímž 

prostřednictvím mohou přímo sami mladí 
lékaři podle jednotných kritérií hodnotit jed-
notlivé zaměstnavatele, ať již celé nemocnice, 
či kliniky a oddělení. Díky tomuto projektu 
získají mladí lékaři přehled o pracovištích, 
která jim může Sekce mladých lékařů ČLK 
doporučit při hledání solidního zaměstna-
vatele. Ředitelům nemocnic a dalších zdra-
votnických zařízení projekt nabízí zpětnou 
vazbu a informace, které jim mohou pomoci 
získat kvalitní lékaře jako perspektivní za-
městnance. 

Aplikace Férové pracoviště byla oficiálně 
představena veřejnosti na tiskové konferenci 
24. 1. 2019, je v současnosti plně funkční na 
www.lkcr.cz/ferovepracoviste a obsahuje asi 
1300 recenzí.

Zahraniční činnost
n  CPME – Stálý výbor evropských lékařů

Stálý výbor evropských lékařů hájí zájmy 
2 milionů evropských lékařů vůči orgánům 
EU. Plenární zasedání CPME se konala ve 
dnech 8.–10. 11. 2018 v Ženevě,  4.–6. 4. 2019 
na Maltě a  14.–16. 11. 2019 v  Helsinkách.  
Za ČLK se práce CPME aktivně účastní:  
dr. Kubek, dr. Stehlíková a vedoucí zahranič-
ního oddělení paní Ivana Vašková.
n  ZEVA – Středoevropské a východoevropské 

lékařské komory
V  roce 2018 pořádala ČLK v  Praze  
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25. zasedání lékařských komor. Letošní,  
26. plenární zasedání se konalo ve dnech  
26.–27. 9. 2019 v Budapešti a za ČLK se ho 
účastnil dr. Mrozek.
n  WMA – Světová lékařská asociace

WMA byla založena 17. 9. 1947 v Paříži. 
Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla 
též Ústřední jednota českých lékařů. Čes-
kou republiku následně mnoho let v této 
organizaci zastupovala ČLS JEP. Vzhledem 
k tomu, že členem WMA může být z každé 
země pouze jediná organizace, zůstal pro 
ČLK k dispozici pouhý status pozorovate-
le, a to bez ohledu na skutečnost, že stran 
počtu členů je lékařská komora reprezen-
tativnějším zástupcem lékařů z ČR než lé-
kařská společnost. V roce 2017 ČLS JEP své 
členství ve WMA ukončila a Česká lékařská 
komora byla na plenárním zasedání v říjnu 
2017 v Chicagu přijata za řádného člena or-
ganizace, která sdružuje nejreprezentativ-
nější nevládní lékařské organizace z celkem 
115 zemí světa. 

Dr. Kubek se účastnil 24.–27. 4. 2019 zase-
dání výboru v Santiago de Chile a byl jmeno-
ván poradcem pro tři podvýbory (organizační 
a ekonomický, etický, sociální), to znamená, 
že může na jednání podvýborů diskutovat, ale 
nemá právo hlasovat. Podzimního plenárního 
zasedání v Tbilisi se dr. Kubek ze zdravotních 
důvodů neúčastnil.
n  EJD – Evropští mladí lékaři

Plenární zasedání evropské organizace 

mladých lékařů se konala v květnu 2019 
v  Edinburghu a  v  listopadu 2019 v  Ber- 
líně. Účastnili se jich dr. Hilšerová  
a dr. Přáda.     
n  Spolupráce se sousedy

ČLK se dále snaží spolupracovat zejmé-
na s lékařskými komorami sousedních zemí. 
Viceprezident dr. Mrozek proto v květnu 
2019 navštívil 122. sjezd Německé spolkové 
komory v Münsteru, na kterém byl novým 
prezidentem zvolen Dr. Klaus Reinhardt, 
a v září 2019 sjezd Slovenské lékařské ko-
mory v Jasné.

Informace pro lékaře
Svoji ze zákona vyplývající informač-

ní povinnost vůči všem lékařům zajišťuje 
komora v první řadě vydáváním časopisu 
Tempus medicorum. Sjezd ČLK v listopadu 
2012 uložil představenstvu, aby zajistilo 
vydávání časopisu, a to jak v papírové, tak 
i v elektronické podobě, formou měsíčníku, 
tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajisti-
lo jeho rozeslání v papírové podobě všem 
členům ČLK, kteří tuto službu aktivně ne-
odmítnou.

Ekonomická situace časopisu Tempus 
medicorum je stabilní. Jeho vydávání mu-
sela ČLK v prvním pololetí 2019 finančně 
podpořit částkou 2 187 237 Kč, což při prů-
měrném nákladu 52 000 výtisků odpovídá 
částce 7 Kč na jedno číslo za obsah, výrobu, 
tisk i distribuci.

Další informace o činnosti ČLK i o ak-
tuální situaci ve zdravotnictví mohou čle- 
nové komory čerpat z webových stránek 
www.clkcr.cz  V případě potřeby zasílá kan-
celář prezidenta komory aktuální informace 
prostřednictvím direct mailingu na adresy 
uvedené v registru ČLK. Tímto způsobem 
je v současnosti o aktuálním dění informo-
váno asi 30 000 členů komory. 

Informace pro veřejnost
V  říjnu 2017 spustila ČLK na adrese 

www.nasezdravotnictvi.cz elektronický 
informační portál, kterým se obrací na 
širokou veřejnost. Online magazín „Naše 
zdravotnictví“ se věnuje všemu, co souvisí 
s naším zdravím. Veřejnosti zprostředko-
vává informace zasazené do kontextu fun-
gování českého zdravotnictví, jejichž přida-
nou hodnotou by měl být otevřený pohled 
lidí, kteří zdravotní péči přímo zajišťují. 
Tedy lékařů, sester i dalších zdravotnických 
pracovníků.

„Naše zdravotnictví“ je nezávislé na ko-
merčních i politických vlivech a nepatří ani 
žádnému oligarchovi. Díky tomu můžeme 
veřejnosti sdělovat pravdivé informace o na-
šem zdravotnictví, které funguje pouze díky 
obětavé práci tisíců lékařů, zdravotních ses-
ter a dalších zdravotníků. Vlastní informační 
médium je pro nás zárukou, že se veřejnost 
dozví to, co jí potřebujeme sdělit.

Společenské aktivity 
a budování obrazu ČLK
Lékařský poslanecko-senátorský klub

V současnosti je mezi poslanci 17 a mezi 
senátory 12 lékařů nebo lékařek členů 
ČLK. Na pozvání prezidenta ČLK se 22. 1.  
2019 uskutečnilo v  kanceláři ČLK další  
neformální setkání lékařů členů ČLK,  
kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se 
účastnil ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch. 

Dne 7. 3. 2019 se naopak prezident ČLK 
účastnil formální večeře s ministrem zdra-
votnictví Vojtěchem.

 
Rytíř lékařského stavu

V pořadí již 25. Rytířem českého lékařské-
ho stavu byl pasován prof. MUDr. Vladimír 
Král, CSc., dne 14. 3. 2019 v Břevnovském 
klášteře v Praze. 

Cena prezidenta ČLK za přínos celoživot-
nímu vzdělávání lékařů

Cenu prezidenta ČLK za přínos celoži-
votnímu vzdělávání lékařů převzala v rámci 
výročního setkání školitelů celoživotního 
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vzdělávání v prostorách Kaiserštejnského 
paláce v Praze 1 dne 5. 11. 2019 oční lékařka 
MUDr. Anna Zobanová.

Ples lékařů českých a další společenské 
akce

23. ples lékařů českých se konal v sobotu 
26. 1. 2019 v paláci Žofín v Praze za spolupo-
řadatelství ČLK a LOK-SČL. 

Pro malý zájem ze strany lékařů přestala 
komora pořádat tradiční vánoční koncert.

Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Šampionát se uskutečnil v Mexiku (Can-

cún) ve dnech 29. 6.–7. 7. 2019. Česká lékařská 
fotbalová reprezentace obsadila druhé místo. 
Z celkem sedmi účastí na těchto šampioná-
tech tak naši lékaři získali třikrát titul mistrů 
světa a čtyřikrát obsadili druhé místo. ČLK 
podpořila lékařskou fotbalovou reprezentaci 
částkou 200 000 Kč.   

Prosazování profesních zájmů lékařů
Česká lékařská komora se soustavně a vše-

mi dostupnými prostředky snaží zlepšovat 
profesní podmínky lékařů v České republice. 
Vzhledem k omezenému prostoru si můžeme 
připomenout pouze některé naše aktivity.

Valorizace platby za státní pojištěnce
Po nástupu do funkce předseda vlády  

Ing. Babiš slíbil podporovat růst výdajů na 
zdravotnictví tak, aby také ČR směřovala 
k hranici výdajů na úrovni 9 % HDP, která 
je běžná ve vyspělých státech EU. Vzhledem 
k stárnutí populace bude totiž i v naší ekono-
mice hrát zdravotnictví spolu se sociálními 
službami stále důležitější roli. S ohledem na 
současnou politickou situaci je pravděpodob-
ně jediným možným zdrojem podstatného 
zvýšení finančních prostředků pro zdravot-
nictví valorizace platby pojistného za tzv. stát-
ní pojištěnce. Tato valorizace by však musela 

být vyšší, než kolik odpovídá textu zákona 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
z roku 2017, tedy vyšší než o předpokládaných 
49 Kč. Díky příznivému ekonomickému vý-
voji i díky růstu výběru daní si tento způsob 
nezbytné podpory našeho zdravotnictví stát 
může dovolit. ČLK však navrhovala nárůst 
platby za státní pojištěnce od 1. ledna 2019 
o 200 Kč marně. 

Následně ČLK podpořila návrh Minister-
stva zdravotnictví na automatickou valorizaci 
platby za státní pojištěnce v závislosti na růstu 
průměrné mzdy, který vychází z Programové-
ho prohlášení vlády. ČLK však nepovažovala 
22,5 % průměrné mzdy za dostatečný vymě-
řovací základ pro výpočet této platby. Minis-
terstvo posléze vyměřovací základ zvýšilo na 
25 % průměrné mzdy. Komora navrhuje, aby 
tento vyměřovací základ tvořil 30 % s tím, že 
v následujících letech by se postupně zvyšoval 
až na 50 % průměrné mzdy. 
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V březnu navrhlo Ministerstvo financí 
úplné zrušení platby za státního pojištěn-
ce. Na jednání s komorami premiér Babiš 
označil návrhy na rušení platby za státní 
pojištěnce za mediální šum a slíbil, že vláda 
platbu za státní pojištěnce rušit nebude, 
a pravděpodobně tedy nebude rušit ani tzv. 
superhrubou mzdu. Novelu zákona o po-
jistném, která by v souladu s Programovým 
prohlášením vlády zajišťovala pravidelnou 
valorizaci této platby, však vláda nepředlo-
žila. Od ledna 2020 se platba zvýší z rozhod-
nutí vlády o 54 Kč.

Seznam zdravotních výkonů
ČLK prosadila jednorázové zvýšení ceny 

práce nositelů výkonů o 10 % od ledna 2016. 
Naše opakované požadavky na další obdob-
nou valorizaci ministerstvo odmítá.

V roce 2019 se ČLK dvakrát snažila prosa-
dit novelu SZV, která by analogicky s režijní-
mi náklady garantovala obdobnou valorizaci 
ceny práce nositelů výkonů o míru inflace. 
Také tyto návrhy pojišťovny i ministerstvo 
blokují. ČLK však bude tento svůj návrh na-
dále opakovat.

Nezaplacená ambulantní péče 
Tak jako před rokem i letos požádal prezi-

dent ČLK zdravotní pojišťovny s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, o vyčíslení rozdílu (v Kč) mezi 
ambulantními specialisty jednotlivých odbor-
ností vykázanou a zdravotními pojišťovnami 
uznanou zdravotní péčí na straně jedné a výší 
úhrady po uplatnění regulací a limitů plynou-
cích z úhradových vzorců na straně druhé. 
Komunikaci s pojišťovnami měla na starosti 
Mgr. MUDr. Záleská. 

Z analýzy dat od pojišťoven vyplývá, že za 
uplynulých šest let ambulantním specialistům 
a gynekologům nezaplatily 5,5 miliardy Kč.  
Jen samotným ambulantním specialistům ne-
zaplatily v roce 2016 pojišťovny 1,44 miliardy 
Kč a v roce 2017 další 1,31 miliardy Kč. Tyto 
peníze přitom ambulantním specialistům za 
odvedenou práci podle Seznamu zdravotních 
výkonů náležely.

Pojišťovny neplatí podle Seznamu zdra-
votních výkonů a také díky tomu rostou pe-
něžní zůstatky na jejich bankovních účtech. 
V průběhu roku 2018 se z počáteční hodnoty 
30,5 mld. Kč zvýšily o dalších 14,5 mld. Kč, 
tedy téměř o 48 %, přičemž zdravotně pojist-
né plány pojišťoven počítaly s částkou pouze 
1,7 mld. Kč. K 31. prosinci 2018 tak zůstatek za 
celý systém veřejného zdravotního pojištění 
činil 45 mld. Kč.

Úhradové dodatky ke smlouvám 
Z platné legislativy vyplývá, že pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou 
zdravotní pojišťovny povinny respektovat 
text tzv. úhradové vyhlášky a hradit zdravot-
ní služby poskytnuté svým klientům podle 
jejího znění. Návrhy úhradových dodatků 
pro rok 2019 průběžně analyzovala právní 
kancelář ČLK a výsledky jsou dostupné na 
webových stránkách komory i  v  časopise 
Tempus medicorum. Nejenom pojišťovny 
sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven, 
ale tentokrát ani VZP neměly zájem jednat 
s komorou a upřednostňovaly jednání s ji-
nými organizacemi.    

Dohodovací řízení pro rok 2020
Komora hájí zájmy svých členů na základě 

plných mocí udělených ČLK-o.s. Aktivně se 
účastníme jednání ve čtyřech segmentech, ale 
bohužel v žádném z nich nejsme nejsilnějším 
hráčem. Náš vliv však roste.

Rozložení počtu plných mocí pro doho-
dovací řízení:
•  Ambulantní specialisté – ČLK 980 (SAS 

1367), během jara 2019 ČLK obdržela navíc 
dalších 580 plných mocí, které nám man-
dátová komise započítala až pro příští rok.

•  Praktičtí lékaři – ČLK 519 (SPLDD 970, SPL 
961), během jara 2019 ČLK obdržela navíc 
dalších 515 plných mocí, které nám man-
dátová komise započítala až pro příští rok.

•  Ambulantní gynekologové – ČLK 47 (SSG 
314), během jara 2019 ČLK obdržela navíc 
dalších 57 plných mocí, které nám mandá-
tová komise započítala až pro příští rok.

•  Komplement – ČLK 14 (Privalab 44), během 

jara 2019 ČLK obdržela navíc dalších 23 
plných mocí, které nám mandátová komise 
započítala až pro příští rok.

Nové plné moci nám stále přicházejí. Bě-
hem září nám svoji důvěru tímto způsobem 
vyjádřilo dalších 325 poskytovatelů zdravot-
ních služeb. Tyto a další plné moci v součas-
nosti zpracovávají naši právníci.      

ČLK-o.s. zastupovali v segmentu ambu-
lantních specialistů dr. Říhová a dr. Kubek, 
v segmentu praktických lékařů dr. Němeček, 
v segmentu komplement dr. Musil a v seg-
mentu ambulantní gynekologie dr. Henčlová.

Dohodovací řízení skončilo 19. 6. 2019, 
a to dohodou ve všech segmentech s výjimkou 
akutní a následné lůžkové péče a domácí péče. 
Vzhledem k tomu, že návrhy komory nebyly 
přijaty, nesouhlasili naši zástupci s dohodami 
v segmentech praktických lékařů a ambulant-
ních specialistů.

Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravot-
nictví  

Deset organizací zastupujících některé 
skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, 
pacientské organizace, odbory a ČLK se spoji-
lo ve snaze zvýšit výdaje zdravotních pojišťo-
ven na úhrady v roce 2020 a vynutit si úpravy 
ministerstvem navrhované úhradové vyhláš-
ky. Dlouhodobým cílem je nárůst výdajů na 
zdravotnictví na 9 % HDP ČR tak, aby byla 
pro pacienty dostupná bezpečná a kvalitní 
zdravotní péče a aby byly ve zdravotnictví 
dodržovány právní předpisy.

Prvním společným vystoupením byla 
tisková konference 12. 8. 2019 a prezentace 
petice „Proti zhoršování dostupnosti a kva-
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lity zdravotní péče“. Zároveň byla vytvoře-
na speciální internetová informační stránka 
www.9pkz.cz  a informace jsou k nahlédnutí 
též na informačním serveru ČLK  www.nase-
zdravotnictvi.cz.

Jednání s ministrem Vojtěchem 5. 9. 2019 
nepřineslo žádný výsledek, neboť pan ministr 
je přesvědčen, že zdravotnictví, „do kterého 
půjde v roce 2020 nejvíce peněz v historii“, 
závažné problémy nemá. Jedním z argumen-
tů, které ministr používá, jsou dohody, jichž 
bylo dosaženo v rámci dohodovacího řízení 
ve většině segmentů.  

Dne 11. 9. 2019 se uskutečnilo jednání 
s předsedou vlády Babišem, které skončilo bez 
konkrétní dohody, i když se zdálo, že finanční 
prostředky pro zdravotnická zařízení by moh-
ly být navýšeny, alespoň v těch segmentech, 
kde nedošlo k dohodě v rámci dohodovacího 
řízení (DŘ). ČLK se při prosazování požadav-
ku na navýšení úhrad poskytovatelům v seg-
mentech, kde došlo v rámci DŘ k uzavření 
dohody, ocitla ve velmi těžké situaci. Poža-
dovala totiž navýšení úhrad pro soukromé 
lékaře, jejichž zástupci z Koalice soukromých 
lékařů však zároveň toto odmítali.

Dne 8. 10. 2019 se konalo druhé jednání 
s předsedou vlády Babišem. Ukázalo se, že 
ministr Vojtěch ohledně stavu zdravotnictví 
mate nejenom veřejnost, ale pravdu neříká ani 
předsedovi vlády. Informace o zdravotnictví, 
které jsme dali premiérovi my, se diametrálně 
liší od toho, jak ho informuje pan ministr. Je 
logické, že předseda vlády si chtěl rozporupl-
né informace ověřit. Také na tomto jednání  
dr. Kubek zopakoval, že ČLK plně podporuje 
požadavky Asociace českých a moravských ne-
mocnic i poskytovatelů domácí péče, ale záro-
veň požaduje spravedlivé zvýšení úhrad o 5 % 
nad rámec úhradové vyhlášky pro soukromé lé-
kaře i ostatní poskytovatele zdravotních služeb. 

Dne 11. 10. 2019 jednal předseda vlády 
s  členy tzv. Rady poskytovatelů, která je 
poradním orgánem ministra zdravotnictví. 
Vzhledem k tomu, že ČLK své zastoupení 
v této radě po zákroku ministra Vojtěcha 
od ledna 2018 již nemá, apeloval prezident 
ČLK dr. Kubek na sounáležitost s lékařským 
stavem dopisem, který den před jednáním 
rozeslal jednotlivým členům rady. Prezident 
ČLK požádal dopisem členy Rady poskytova-
telů, aby zapomněli na různé spory a parciální 
zájmy a aby podpořili návrh komory, který 
nepoškozuje nikoho. 

Úhradová vyhláška pro rok 2020 
Ministerstvo v návaznosti na dohodovací 

řízení předložilo koncem srpna návrh úhra-

dové vyhlášky. ČLK v rámci připomínkového 
řízení navrhla pro ambulantní specialisty 
a praktické lékaře zvýšení úhrad přesně v du-
chu toho, co ČLK-o.s. bez úspěchu prosazo-
vala v dohodovacím řízení. Žádnou z těchto 
komorových připomínek ministerstvo ne-
akceptovalo. 

ČLK stále prosazovala jako mimořádné 
jednorázové opatření pro rok 2020 zvýšení 
úhrad všem poskytovatelům zdravotních slu-
žeb (tedy napříč všemi segmenty) o 5 % nad 
úhradu, která jim bude náležet podle součas-
ného textu návrhu úhradové vyhlášky. Tento 
návrh by se netýkal pouze těch segmentů, 
jejichž zástupci s podporou ČLK stále jednají 
o vyšších úhradách s předsedou vlády.

Dne 18. 10. 2019 se konalo jednání Krizo-
vého štábu – 9pkz s ministrem Vojtěchem, 
který prezentoval návrh úprav úhradové vy-
hlášky. S výjimkou domácí péče, která byla 
výrazně podhodnocená, a  bude mít tedy 
nárůst úhrad vyšší, mají ve všech ostatních 
segmentech růst úhrady o 1,5 % nad původní 
návrh úhradové vyhlášky, který ministerstvo 
rozeslalo do připomínkového řízení, do le-
gislativní rady vlády i do parlamentu. Z cel-
kových 4,9 mld. Kč mají zhruba 3 mld. Kč  
získat nemocnice a 1,9 mld. Kč rozdělí vy-
hláška mezi ostatní poskytovatele. Dalších 
6 mld. Kč mají rozdělit zdravotní pojišťovny 
mezi poskytovatele mimo rámec úhradové 
vyhlášky. Kritéria zatím nejsou známa. 

Díky aktivitě Krizového štábu – 9pkz do-
chází k výraznému zvýšení úhrad dosud velmi 
podhodnocené domácí péče. Rovněž pro všech-
ny ostatní poskytovatele zdravotních služeb se 
podařilo prosadit zvýšení úhrad, i když zdaleka 

ne v takové výši, kterou Krizový štáb požadoval. 
Zatímco ČLK navrhovala plošné zvýšení o 5 %, 
úhradová vyhláška stanoví navýšení asi 1,5 %, 
přičemž není jednoduché kvalifikovaně odhad-
nout, zda text vyhlášky podepsaný ministrem 
splnění tohoto závazku opravdu zaručuje. Na-
proti tomu úhrady pro nemocnice neporostou 
tak, jak Krizový štáb požadoval.

Nebýt nekolegiální aktivity představitelů 
tzv. Koalice soukromých lékařů, kteří politic-
ky podporovali ministra Vojtěcha místo toho, 
aby prosazovali ekonomické zájmy soukro-
mých lékařů, kteří jim dali důvěru, mohlo 
být navýšení úhrad výrazně vyšší. Na účtech 
zdravotních pojišťoven totiž leží několik de-
sítek miliard korun.  

Rámcové smlouvy
ČLK v roce 2006 prosadila pro ambu-

lantní specialisty i  pro praktické lékaře 
smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné 
pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. 
Díky těmto „trvalým smluvním vztahům“ 
získali soukromí lékaři existenční jistotu 
a síť poskytovatelů ambulantních lékařských 
služeb se stabilizovala. Soukromí lékaři po-
stupně získali též možnost převodu a prode-
je praxí včetně smluv s pojišťovnami. Tuto 
existenční jistotu pro soukromé lékaře ČLK 
hájí ze všech sil.

Dohodovací řízení o rámcových smlou-
vách bylo vyvoláno ministrem Ludvíkem ke 
dni 1. 12. 2017. Úvodní jednání se uskutečnilo 
již za ministra Vojtěcha dne 6. 3. 2018. Jed-
nání poté probíhala od 30. dubna do 30. října 
2018. K dohodě došlo ve všech segmentech 
s výjimkou lůžkové péče a lékárenské péče.
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Ani po deseti měsících však nebyl ze 
strany ministerstva vypracován návrh nové 
vyhlášky o rámcových smlouvách. 

Počátkem září 2019 naopak ministerstvo 
bez varování předložilo návrh na zcela zásad-
ní novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, jejíž přijetí by od zá-
kladu změnilo smluvní vztahy mezi posky-
tovateli zdravotních služeb a pojišťovnami 
i způsob úhrady za provedené služby. 

Ministr Vojtěch navrhl mimo jiné: 
• Zrušit institut rámcové smlouvy o po-

skytování hrazených služeb a zrušit tím rov-
něž dohodovací řízení o rámcové smlouvě 
s tím, že zdravotní pojišťovny budou uzavírat 
s každým poskytovatelem smlouvu indivi-
duálně.

Existence rámcové smlouvy zajišťuje 
alespoň trochu rovnoprávné smluvní vzta-
hy mezi poskytovateli zdravotních služeb 
a pojišťovnami. Postavení soukromého lé-
kaře – jednotlivce vůči zdravotní pojišťov-
ně vždy představuje vztah slabší a silnější 
strany. Zrušení rámcové smlouvy je tedy 
pro poskytovatele zdravotních služeb velmi 
nevýhodné.

• Uzákonit pro pojišťovny možnost vý-
povědi smlouvy o poskytování hrazené péče 
svévolně a libovolně bez jakýchkoli důvodů 
v šestiměsíční výpovědní době vždy ke konci 
příslušného kalendářního roku. 

Možnost ukončit svévolně smlouvu o po-
skytování hrazených služeb v šestiměsíční 
výpovědní lhůtě ke konci kteréhokoli kalen-
dářního roku by dala pojišťovnám možnost 
zbavovat se těch poskytovatelů, kteří se nebojí 
hájit svá práva vůči pojišťovnám. V případě 
uzákonění této změny by také došlo k vý-
znamnému snížení ceny lékařských praxí.

• Změnit jednací řád DŘ o úhradách tak, 
aby jednání o úhradách muselo skončit do 
30. 4., a bylo by tak ještě více formální než 
v současnosti

ČLK odmítla návrh jako prokorupční, 
nastavující naprosto netransparentní vztahy 
v oblasti, která je financována z veřejných 
zdrojů, a pro poskytovatele zdravotních slu-
žeb naprosto nevýhodný. Reakce na minister-
ský návrh byla mezi téměř všemi skupinami 
poskytovatelů negativní a návrh nenalezl 
podporu ani mezi poslanci lékaři, kteří ve 
sněmovně zastupují hnutí ANO.

Dne 23. 9. 2019 se na ministerstvu konalo 
vypořádání připomínek k návrhu, který ná-
městkyně Rognerová označila za „mrtvý“. 
Dále pak ze strany ministerstva zazněl slib, 
že se dohodovací řízení o rámcových smlou-
vách nebude rušit a na pravidlech vypovídání 

smluv se oproti stávající právní úpravě nic 
nezmění. Co se dohodovacího řízení o úhra-
dách týče, i  nadále by měly být vydávány 
úhradové vyhlášky, a to i v případě dohody 
mezi pojišťovnami a poskytovateli, a mini-
sterstvo slíbilo, že nebude svévolně vydávat 
nový jednací řád.

   
Zvyšování platů lékařů zaměstnanců

Nařízením vlády se s účinností od 1. 1. 
2017 a od 1. 1. 2018 zvyšovaly tarifní platy léka-
řů i dalších zdravotníků vždy o 10 %. Další ob-
dobné 10% zvýšení platových tarifů slibovala 
vláda od 1. 1. 2019, avšak tentokrát svůj slib 
nedodržela. Nařízením vlády byly zvýšeny ta-
rifní platy o 7 % pro lékaře v platových třídách 
11–13 a o pouhá 2 % pro plně kvalifikované 
lékaře v platových třídách 14–16. Zatímco pro 
lékaře je navýšení tarifů žalostné, až urážející, 
sestry jsou na tom výrazně lépe. Všem sestrám 
vzrostl tarif o 7 %, a navíc sestry ve směnném 
provozu by měly každý měsíc dostávat dalších 
5000 Kč ve formě příplatku. Tímto krokem se 
Ministerstvo zdravotnictví pokusilo rozdělit 
lékaře a zdravotní sestry a zabránit tomu, aby 
jejich odborové organizace spolupracovaly při 
prosazování oprávněných zájmů zdravotníků 
zaměstnanců.

Příjmy zdravotníků v nemocnicích, kteří 
jsou placeni podle státní tarifních tabulek, 
jsou stále výrazně vyšší než mzdy za obdob-
nou práci například v akciových společnos-
tech. ČLK proto podporovala návrh na novelu 
zákoníku práce, která by uložila všem ne-
mocnicím povinnost odměňovat zdravotníky 
v režimu platu, což by znamenalo povinnost 

respektovat státní tarifní tabulky. Návrh pří-
slušné novely však vláda nepředložila.

Od 1. ledna 2020 vláda navrhuje zvýšit 
platové tarify zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě rovnoměrně o 1500 Kč měsíčně, 
s výjimkou pedagogických pracovníků, u nichž 
se navrhuje rovnoměrné zvýšení o 2700 Kč 
měsíčně. Zároveň má dojít ke zrušení tzv. zá-
kladní tarifní tabulky a tím ke zvýšení platů 
zaměstnanců podle ní odměňovaných o další 
3,5 %. Toto se zdravotníků netýká. Podle ná-
vrhu tak bude pokračovat platová nivelizace 
podle principu, že čím má kdo vyšší kvalifikaci, 
tím méně se mu zvýší plat. 

Lékařská komora podporuje LOK-SČL 
a nesouhlasí s další platovou nivelizací, navr-
hované zvýšení tarifních platů lékařů o 1500 Kč  
zároveň považuje za zcela nedostatečné, až 
urážlivé, pokud si uvědomíme, že platy po-
litiků se naproti tomu od 1. 1. 2020 zvyšují  
o 10 %, což v případě řadového poslance dělá 
8000 Kč a u ministra 16 000 Kč.

Porušování zákoníku práce
Podle poznatků ČLK dochází k plošnému 

porušování ustanovení týkajících se povo-
leného množství přesčasové práce lékařů. 
Zároveň významná část nemocnic a léčeben 
nesplňuje podmínky personálního vybavení, 
které jim jako poskytovatelům zdravotních 
služeb předepisuje vyhláška č. 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální personální za-
bezpečení zdravotních služeb. ČLK nemá 
zákonnou kompetenci kontrolu personálního 
vybavení poskytovatelů lékařských služeb 
provádět, přičemž změnu příslušné legisla-
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tivy požaduje po Ministerstvu zdravotnictví 
marně již minimálně deset let.

Prezident ČLK požádal 10. 1. 2019 ministry-
ni práce a sociálních věcí Maláčovou o provede-
ní plošné kontroly dodržování zákoníku práce 
a dalších právních předpisů, zejména vyhlášky 
o minimálním personálním vybavení a pravidel 
zaměstnávání cizinců ve všech nemocnicích 
a léčebnách v České republice. První jednání 
prezidenta ČLK s ministryní Maláčovou se 
uskutečnilo 24. 1. 2019 a druhé pak 13. 2. 2019. 

Dne 22. 2. 2019 informovala písemně 
ministryně Maláčová prezidenta ČLK, že se 
v dané věci obrátila na Ministerstvo zdravot-
nictví a navrhla mu uskutečnění pracovního 
jednání vedení Ministerstva práce a Mini-
sterstva zdravotnictví. Toto jednání by se 
mělo především zabývat otázkou odstranění 
nedeklarované práce přesčas. Do pracovního 
jednání by se měly zapojit i další subjekty, pře-
devším zřizovatelé zdravotnických zařízení 
(kraje, obce), odbory (OSZSP a LOK-SČL) 
a ČLK. Do dnešního dne se nic nestalo.

Zaměstnávání lékařů cizinců
Řada nemocnic a léčeben zaměstnává na 

pozici lékařů cizince ze zemí mimo Evropskou 

unii, nejčastěji z Ukrajiny, a nechává je pra-
covat v rozporu se zákonem samostatně, bez 
zajištění přímého odborného vedení patřičně 
kvalifikovaným lékařem. Ministerstvo zdra-
votnictví komoře odmítá předávat informace, 
ve kterých zdravotnických zařízeních tito 
cizinci působí a kdo nad nimi vykonává přímé 
odborné vedení. Tím ohrožuje bezpečnost pa-
cientů, na což ČLK opakovaně upozorňovala 
ministra Vojtěcha i jeho náměstky. 

Cizinci bez aprobační zkoušky nemohou 
vykonávat lékařské povolání. Na základě 
povolení Ministerstva zdravotnictví mohou 
pouze vykonávat odbornou praxi pod přímým 
odborným vedením kvalifikovaného lékaře 
(lékař se specializovanou způsobilostí a praxí 
nejméně ještě 3 roky po atestaci), který musí 
být vždy fyzicky přítomen. Na každého cizince 
musí být ze zákona jeden plně kvalifikovaný 
lékař s praxí, který nemůže být zároveň ško-
litelem žádného dalšího lékaře bez atestace. 
Personálně zdevastované regionální nemoc-
nice, které využívají jako lacinou pracovní 
sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez 
ověření odborných znalostí, nesplňují pod-
mínky pro to, aby v nich mohlo větší množství 
cizinců odbornou praxi vykonávat. 

Ze stanoviska Úřadu na ochranu osobních 
údajů (ÚOOÚ) vyplývá, že požadavek komory 
na informace od Ministerstva zdravotnictví 
je v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů. Podle zákona totiž každý 
lékař, který vykonává na území ČR lékařské 
povolání, musí být členem komory. ČLK dále 
ze zákona dbá na to, aby její členové vykoná-
vali své povolání odborně, v souladu s jeho 
etikou a způsobem stanoveným zákony a řády 
komory. ČLK zaručuje odbornost svých čle-
nů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu 
lékařského povolání.

V červnu 2019 se na základě stanoviska 
ÚOOÚ prezident ČLK znovu obrátil na Mi-
nisterstvo zdravotnictví s urgencí žádosti 
o pravidelné poskytování údajů o lékařích ci-
zincích, kterým ministerstvo udělilo povolení 
k výkonu odborné praxe. Ministerstvo však 
požadavky komory nadále ignoruje.

Podpora mladých lékařů
Ministerstvo zdravotnictví chce zavázat 

mladé lékaře, kteří absolvují specializační 
přípravu v rámci tzv. rezidenčního progra-
mu, aby v případě, kdy nesplní povinnost 
několika let práce v ČR, v určitém regionu 
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nebo v určité nemocnici, k tomu, aby část 
finanční podpory vyplácené na rezidenční 
místo museli zaplatit. Mladí lékaři by se tak 
po složení atestace ocitli v pozici dlužníků 
se statisícovými dluhy.

ČLK upozorňuje na riziko účelového 
prodlužování a prodražování specializační 
přípravy pro mladé lékaře. Čím větší po-
vinnosti bude stát lékařům ve specializační 
přípravě ukládat, tím větší část mladých lé-
kařů odejde do zahraničí bezprostředně po 
promoci a vůbec nezačne pracovat v českém 
zdravotnictví.

ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby mladí 
lékaři měli povinnost spolufinancovat svoji 
specializační přípravu. Lékaři s odbornou 
způsobilostí pracují jako zaměstnanci a mají 
nárok na odměnu za práci tak jako zaměst-
nanci v jakýchkoliv jiných profesích.

Pro ČLK jsou přijatelné pouze pozitivní 
motivace ke stabilizaci lékařů v určitých re-
gionech či u určitých zaměstnavatelů.

 
Reforma primární péče

ČLK opakovaně, leč marně požadova-
la možnost účasti v Pracovní skupině pro 
reformu primární péče a upozorňovala, že 

bez účasti zástupců ostatních lékařských od-
borností a jiných poskytovatelů zdravotních 
služeb nemůže být výsledek nereprezenta-
tivní pracovní skupiny všeobecně akcepto-
vatelný. Primární péče je velmi důležitou 
součástí zdravotnického systému, a jaké-
koliv změny by tedy měly být v této oblasti 
přijímány pouze po zralé úvaze a diskusi, 
která bohužel zatím neproběhla. Jakékoliv 
změny v kompetencích a financování péče 
praktických lékařů totiž budou mít dopad 
do odbornosti a pracovní náplně ostatních 
lékařů i na ekonomiku dalších poskytovatelů 
zdravotnických služeb.  

Dokument Koncepce změn primární péče 
v ČR, který pracovní skupina zpracovala, je 
kontroverzní a vyvolává velmi rozporné re-
akce u jednotlivých skupin lékařů, kteří jsou 
všichni členy komory. Ani představenstvo 
ČLK se neshodlo na žádném stanovisku. Pro-
to dr. Kubek požádal ministra Vojtěcha, aby 
přehodnotil dosavadní postup ministerstva 
a vytvořil platformu pro seriózní diskusi o pri-
mární péči v reprezentativním zastoupení 
lékařských i pacientských organizací s účastí 
zástupců zdravotních pojišťoven. Ministr na 
tuto žádost nereagoval.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví 
V listopadu 2018 komora připomínkovala 

rozsáhlý věcný záměr zákona o elektronizaci 
zdravotnictví. 
•  Postupné zavádění elektronických systé-

mů bude nevyhnutelným výsledkem roz-
voje techniky i ve zdravotnictví. Elektro-
nizace může být užitečným pomocníkem, 
ale nelze se k ní upínat jako k něčemu, 
co vyřeší chronické problémy českého 
zdravotnictví.

•  Zdravotnictví existuje pro pacienty a ani 
jeho elektronizace nesmí být samoúčel-
ná. Jejím cílem musí být zvýšení kvality 
a bezpečnosti zdravotních služeb. Sníže-
ní byrokratické zátěže a usnadnění práce 
zdravotníků, aby měli více času na pacienty. 

•  Elektronizace nesmí ohrožovat lékařské 
tajemství a nabourávat vztah důvěry mezi 
lékaři a jejich pacienty.

•  Veškeré elektronické systémy mohou být 
zaváděny pouze na principu dobrovolnosti 
a nesmí způsobovat zvyšování nákladů po-
skytovatelů zdravotních služeb.

•  ČLK žádá, aby její zástupci byli zastoupeni 
v jednotlivých komisích a pracovních tý-
mech, jejichž náplní bude stanovení pod-
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mínek a způsobu realizace jednotlivých 
systémů elektronizace zdravotnictví.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví, který 
měl nabýt účinnosti již v roce 2020, dosud 
Ministerstvo zdravotnictví nepředložilo.

Elektronické neschopenky
Elektronické neschopenky (eDPN) jsou 

v současnosti nepovinné a většina lékařů je ne-
používá. V návaznosti na zrušení tzv. karenční 
doby (první tři dny pracovní neschopnosti 
bez nemocenských dávek) prosadila vláda od 
1. 1. 2020 eDPN jako povinné. Původně mělo 
jít o hybridní systém, kdy potvrzení o vzniku 
a zániku pracovní neschopnosti by lékař vy-
stavoval elektronicky, avšak zároveň by ostatní 
čtyři díly formuláře nadále vystavoval v podobě 
papírové. Tento návrh ČLK odmítla s tím, že 
plně funkční eDPN jsou pro ČLK od 1. 1. 2020 
přijatelné za předpokladu minimálně dvou-
letého přechodného období a kompenzace 
nákladů pro poskytovatele zdravotních služeb 
ze strany státu. Komora přitom nadále prefero-
vala dobrovolnost celého systému pro lékaře.

Problematika vystavování neschopenek 
se netýká pouze praktických lékařů, větší pro-
blémy lze naopak očekávat u těch lékařů, kteří 
potvrzení o DPN vystavují sporadicky.  

V  současné době je známa podoba 
eDPN, která bude dostupná na ePortálu 
ČSSZ pro lékaře zdarma, avšak s nutností 
elektronického ověření identity lékaře. 
Další možností budou úpravy stávajících 
softwarů, které lékaři používají. Na těch-
to úpravách, které si budou muset posky-
tovatelé zdravotních služeb zaplatit, již 
softwarové firmy pracují. 

Pro identifikaci a odeslání eDPN postačí 
certifikát zdravotnického zařízení vydaný 
SÚKL, který zdravotnické zařízení používá 
k vystavování eRp. Zda bude eDPN posléze 
elektronicky podepisována ještě konkrétním 
lékařem, to bude záležet výhradně na zdra-
votnickém zařízení, ČSSZ na elektronickém 
podpisu lékaře netrvá.

Otázka úhrady poskytovatelům zdravot-
ních služeb za vedení finančně nákladnější 
agendy pracovních neschopností, na které 
ČLK trvá, ještě není dořešena.

Elektronická evidence tržeb
Zavedení EET pro soukromé lékaře a ně-

které další kategorie podnikatelů plánované 
původně od 1. 3. 2018 zrušil Ústavní soud 
(ÚS). Celý rok 2018 jednala ČLK s předsta-
viteli Ministerstva financí o výjimce pro sou-
kromé lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy 
od zdravotních pojišťoven jsou registrované 

již dávno, přičemž jejich hotovostní příjmy 
jsou marginální. Povinnost EET u  těchto 
lékařů nemá žádný fiskální význam a bude 
představovat pouze další výdaje a nárůst ad-
ministrativy. 
ČLK navrhovala tři možnosti řešení:
•  Generální výjimka pro poskytovatele am-

bulantních lékařských služeb, kteří mají 
smlouvu s některou z veřejných zdravotních 
pojišťoven.

•  Osvobození od povinnosti EET pro posky-
tovatele ambulantních lékařských služeb, 
jejichž hotovostní příjmy nepřesahují  
20 % z celkových příjmů.

•  Osvobození od povinnosti EET pro posky-
tovatele ambulantních lékařských služeb, 
jejichž hotovostní příjmy nepřesahují  
200 000 Kč/rok.

Všechny návrhy ČLK byly nakonec ze 
strany Ministerstva financí odmítnuty. 

Od května 2020 bude EET povinná i pro 
soukromé lékaře. Zákon připouští možnost 
zažádat si o zařazení do tzv. zvláštního re-
žimu evidence tržeb, kdy jsou hotovostní 
tržby evidovány na papírových dokladech 
(blok účtenek), které by si lékař vyzvedá-
val na finančním úřadu a tam je průběžně 
odevzdával. Podmínkou je, že lékař (nebo 
jeho firma) nesmí být plátcem DPH, ne-
smí zaměstnávat více než dva zaměstnance 
a současně jeho hotovostní příjmy nesmí 
přesáhnout částku 600 000 Kč za rok. 
Tento způsob evidence tržeb představuje 
výraznou administrativní zátěž, i když je 
pro lékaře levnější než elektronická evi-
dence tržeb.  

Klinické doporučené postupy
Státní Agentura pro zdravotnický výzkum 

ČR, jejímž předsedou je prof. MUDr. Ryska, 
jako příjemce podpory z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost čerpá na projekt Kli-
nické doporučené postupy (KDP) finanční 
prostředky Evropského sociálního fondu. 
Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2018 
a bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2022. 
Účelem podpory je návrh klinických dia-
gnosticko-terapeutických doporučených 
postupů z oblastí nejvyšší heterogenity lé-
kařské péče v ČR a příprava metodického 
zázemí pro jejich tvorbu.

Partnery projektu jsou Ministerstvo 
zdravotnictví a ÚZIS. Řídícím a vrcholným 
odborným orgánem projektu je Garanční 
komise, jejímž členem je i prezident ČLK. 

ČLK požaduje jasné vymezení toho, ja-
kou právní povahu a závaznost budou KDP 
mít. Komora trvá na stanovisku, že může 
jít maximálně o doporučení, od kterých se 
lékař může v odůvodněných případech od-
chýlit. Naopak pokud bude lékař postupovat 
v souladu s KDP, pak půjde o postup lege 
artis, který musí zdravotní pojišťovny hradit. 
Pojišťovny toto odmítají. KDP nelze veřejně 
prezentovat tak, že si podle nich pacient 
bude kontrolovat správnost postupu svého 
lékaře.

Zákon o soudních znalcích
Zákon, jehož přijetí ČLK podporovala, 

přináší tyto zásadní změny:
•  Odborně způsobilá k výkonu funkce znal-

ce může být pouze ta osoba, která získa-
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la osvědčení (licenci) vydané příslušnou 
komorou zřízenou ze zákona, jde-li o zna-
lecké odvětví v odbornostech, ve kterých 
o odbornost a etiku výkonu povolání dbá 
profesní komora zřízená zákonem.

•  Zavádí se pravidelná valorizace odměny 
pro soudní znalce.

•  Znalec může vykonávat znaleckou činnost 
pouze v oboru, odvětví nebo specializaci, 
pro které má oprávnění znaleckou činnost 
vykonávat.

•  Znalec, který nevykonává znaleckou čin-
nost s odbornou péčí a nezávisle, se do-
pouští přestupku.

Na základě zmocnění by mělo Minister-
stvo spravedlnosti připravit novou vyhlášku 
se seznamem znaleckých oborů a odvětví. 
ČLK bude prosazovat, aby ve zdravotnictví 
jejich výčet odpovídal výčtu základních a ná-
stavbových oborů specializačního vzdělávání 
lékařů.

Zákon o léčitelských službách
ČLK podpořila původní záměr minister-

stva regulovat činnost léčitelů zákonem. Je 
třeba zajistit povinnou registraci léčitelů, 
kteří musí vést dokumentaci o tom, jaké 
diagnózy a jakými metodami stanovili a jaká 

doporučení svým klientům dávali. Za své 
konání musí léčitelé nést trestní zodpo-
vědnost.

Od ledna 2019 nedošlo ze strany minis-
terstva k žádnému pokroku a v současnosti 
ministerstvo místo samostatného zákona 
hodlá léčitele začlenit mezi zdravotnické 
služby. ČLK s tímto nesouhlasí, neboť lé-
čitelé nejsou zdravotničtí pracovníci. Ob-
dobně ČLK zabránila tomu, aby byli čínští 
léčitelé zahrnováni mezi zdravotníky dle 
zákona č. 96/2004 Sb.

Zákon o lékařské komoře
V září 2018 zveřejnil ministr Vojtěch své 

přání novelizovat zákon o komorách, který 
je podle jeho názoru zastaralý. Dne 20. 11. 
2018 uzavřeli prezidenti zdravotnických 
komor dohodu, že komory budou jednat 
s ministerstvem ve věci kompetencí a fun-
gování profesních samospráv pouze a jedině 
společně a že připraví jeden společný návrh 
na posílení kompetencí profesních komor. 
Mezi zásadní požadavky komor patří právo 
kontrolovat personální vybavení posky-
tovatelů zdravotnických služeb a  právo 
ukládat nápravná opatření i těm poskyto-
vatelům, kteří jsou právnickými osobami. 
Vzhledem k selhávání ministerstva, které 
nedokáže zajistit dodržování zákona v sou-
vislosti s příchodem zahraničních lékařů, 
jsou komory ochotny převzít do své gesce 
rovněž agendu uznávání kvalifikace lékařů 
cizinců. 

Vzhledem k pochybnostem o skuteč-
ných záměrech ministerstva zaslali pre-
zidenti ČLK, ČSK a ČLnK 28. 2. 2019 mi-
nistrovi dopis v němž připomněli, že stát, 
potažmo Ministerstvo zdravotnictví, nevy-
užívá plně odborný potenciál komor ku pro-
spěchu pacientů a zdravotníků. Prezidenti 
komor se shodují také v tom, že primární 
příčinou není nekvalitní zákon, ale spíše 
malá ochota Ministerstva zdravotnictví 
s profesními komorami spolupracovat.

Dne 17. 6. 2019 se uskutečnilo jednání 
ministra zdravotnictví a  jeho náměstků 
s prezidenty profesních komor za účasti 
jejich právníků. Komory připravily návrh 
novely zákona, jenž by dával profesním 
samosprávám kompetence potřebné pro 
kvalitnější výkon poslání, které komory 
mají vůči občanům, tedy garance a kont-
rola odbornosti a etiky poskytování služeb. 
Návrh zároveň řeší organizační problé-
my, které jednotlivé komory mají. Vzhle- 
dem k přetrvávající nejasnosti skutečných 
záměrů ministra Vojtěcha byly sice ně- 

které principy návrhu diskutovány, ale  
návrh nebyl oficiálně ministerstvu pře- 
dán. 

Ministr Vojtěch vyjadřuje pochybnosti 
nad tím, zda současná vedení komor jsou 
reprezentativní a zda opravdu hájí zájmy 
svých členů. Jeho cílem je změnit zákon tak, 
aby členům komor znemožnil opakované 
volení stejných funkcionářů. Prezidenti 
komor zásahy státu do autonomie profes-
ních samospráv odmítají a trvají rovněž na 
zachování povinného členství v komorách. 
Dále požadují právo komor kontrolovat per-
sonální a technické vybavení poskytovatelů 
zdravotních služeb. Ministerstvo se v této 
souvislosti obává důsledků, které by mělo 
takové posílení kompetencí komor, pokud 
by komory trvaly na dodržování právních 
předpisů a tím působily některým posky-
tovatelům problémy.

Komory vítají ujišťování ministra, že 
s nimi hodlá lépe spolupracovat. V první 
řadě by tedy ministerstvo nemělo komory 
obcházet a nemělo by za zády profesních 
samospráv jednat s organizacemi, které jsou 
méně reprezentativní, ale o to vstřícnější 
vůči ministerstvu. Pro zlepšení spolupráce 
komor se státem není nutno měnit zákon, 
stačí lépe využívat stávající legislativní 
prostředí. Komory žádnou novelu zákona 
o komorách v současnosti nenavrhují.

Další jednání se uskutečnilo 30. 9. 2019 
bez přítomnosti ministra Vojtěcha. Minis-
terstvo neoficiální text návrhu novely záko-
na, který v červnu obdrželo od prezidenta 
lékárnické komory, svévolně označilo za 
komorový návrh a  po jeho analýze chce 
o návrhu dále jednat. ČLK se od návrhu 
distancovala a  žádné změny zákona ne-
navrhuje. Ministerstvo chce přesto zákon 
změnit, a ČLK tak nezbývá nic jiného než 
se dalších jednání také účastnit, neboť zá-
kon se jí týká. Věřím, že nezávislost naší 
profesní samosprávy na politických vlivech 
tak jako v minulosti uhájíme i tentokrát.

Na závěr bych chtěl poděkovat nejenom 
všem zaměstnancům komory, ale především 
všem jejím voleným funkcionářům za práci, 
kterou v dresu České lékařské komory vy-
konali ku prospěchu svých kolegů a české 
medicíny.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

S úplným zněním zprávy o činnosti bu-
dou seznámeni delegáti XXXIV. sjezdu ČLK 
a zpráva bude publikována na www.lkcr.cz

ČINNOST ČLK
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Hledáme:
Lékaře na pozici zástupce primáře  
Porodnicko-gynekologického oddělení
Chrudimské nemocnice

Požadujeme:
n specializovanou způsobilost v oboru
n  licenci ČLK pro výkon vedoucí funkce,  

nebo splnění podmínky pro vydání licence 
a doložení licence k dohodnutému datu nástupu

n organizační a řídící schopnosti
n výborné komunikační dovednosti
n loajalitu k zaměstnavateli
n zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
n individuálně sjednanou mzdu
n pozici na akreditovaném pracovišti
n  stabilní zázemí největšího zaměstnavatele 

v Pardubickém kraji
n podporu dalšího vzdělávání a profesního růstu
n zaměstnanecké benefity
n nástup dle dohody
n pomoc při řešení bytové situace
n místo výkonu práce v Chrudimi

Více informací
na www.nempk.cz/kariera nebo 469 653 141.
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U nás to chodí takto: Po registraci absol-
vuje každý pacient několik bezbolestných 
přístrojových měření, která chirurgovi po-
skytnou důležité informace o charakteru 
oční vady. Patří sem např. měření dioptrií, 
nitroočního tlaku, tomografické vyšetření, 
OCT, biometrie a mnoho dalších. Násle-
duje vyšetření zrakových funkcí optomet-
ristou, který data z přístrojů vyhodnotí 
a provede vyšetření pomocí foropteru 
a digitálních čtecích optotypů. Následně 
oční lékař v ambulanci prohlédne oči 
pacienta, kompletně vyhodnotí celý 
nález, stanoví diagnózu a vše mu pečlivě 
vysvětlí, nabídne vhodný typ refrakčního 
nebo jiného zákroku a pacient má mož-
nost se ptát na to, co ho ohledně jeho očí 
zajímá. Pokud se rozhodne pro zákrok, 
může si vybrat termín, některé zákroky 
mohou být provedeny již v ten samý den, 
jiné hned další den ráno po vyšetření. 
Sestřičky a lékař před zákrokem obezná-
mí pacienta s tím, co přesně se bude dít. 
Na znecitlivění očí před operací stačí pár 
kapek anestetika. Operace je bezbolest-
ná, pacient může pociťovat jen mírný tlak 
a tekutinu, která příjemně chladí, protože 
během většiny zákroků oko hodně pro-
plachujeme. V průběhu operace pacient 
pohodlně leží na zádech na lůžku, které 
ho uvede do požadované polohy pod 
mikroskop nebo laser, lékař si s ním 
během zákroku povídá, vysvětluje, co se 
právě děje a provází ho operací, aby se 
minimalizoval stres při operaci i po ní, což 
považuji za vynikající způsob, jak operaci 
společně zvládnout bez napětí.

Jaké jsou možnosti léčby zřejmě 
nejznámější poruchy zraku – šedého 
zákalu?
Šedý zákal (katarakta) je velký strašák, 
pacienti se mnohdy obávají slepoty. 
Jedná se vlastně o snížení nebo úplnou 
ztrátu transparence čočky v kombinaci 
se ztrátou akomodace. K tomu se mohou 
a často také přidávají další změny, které 
většinou souvisí s rodinnou dispozicí 
nebo vyšším věkem. Šedý zákal dopro-
vází vznik nebo změna dioptrické vady. 
Jiná efektivní léčba šedého zákalu než 
chirurgická zatím neexistuje. Neustálý 
vývoj sofistikovaných optických a dalších 
materiálů je natolik pokročilý, že již máme 
mnoho možností, jak pacientovi opět 
vrátit jistotu a komfort do života. Jedno-
duše zakalenou čočku, která již špatně 
propouští světlo, 2mm řezem odsajeme 
a nahradíme ji čočkou jinou. V současné 
době nám část operace pomáhá provést 
femtosekundový laser, čímž se operační 
zákrok stává ještě přesnější a pro oční 
tkáně mnohem šetrnější. 
Každý pacient a každé oko je originál – 
různé refrakční síly rohovky a čočky, 
různé zakřivení v každém bodě rohovky 

a řada aberací vyšších řádů – proto jej 
musíme posuzovat individuálně, neplatí 
zde žádné rychlé škatulkování ani hledání 
kompromisů a středních cest, které mo-
hou vést jen ke středně dobrým výsled-
kům, což je z mého pohledu precizního 
refrakčního chirurga nepřijatelný hazard. 
Vstupní předoperační vyšetření je opět 
alfou a omegou následného dlouhodobé-
ho úspěchu.
Lékař s pacientem hodně hovoří o jeho 
preferencích, potřebách a životním stylu, 
aby řešení jeho potíží bylo šité na míru 
a stejně jedinečné jako oko samotné. 
Operací šedého zákalu definitivně změ-
níme i dioptrický stav oka a změníme ho 
natrvalo, což je vynikající možnost, jak 
„nastavit dioptrie“ individuálně vzhledem 
k preferencím pacienta pro konkrétní 
životní styl.
Naším cílem je optimalizovat oko pacien-
ta tak, aby měl nejen ostřejší vidění, ale 
také lepší celkovou kvalitu vidění včetně 
kontrastního, nočního a 3D vidění. Mnoho 
náročných úkolů tohoto cíle splňuje náš 
vysoce kvalifikovaný a zkušený personál, 
špičková technika a prvotřídní medicín-
ský materiál.

Co přesně je keratokonus a jaké mož-
nosti léčby nabízí současná medicína?
Při keratokonu dochází k vyklenování 
a protenčování rohovky, velmi často 
progresivnímu, které vede ke vzniku ne-
pravidelného astigmatismu, tedy i vzniku 
nebo změně dioptrické vady, která se na 
rozdíl od krátkozrakosti, dalekozrakosti 
a pravidelného astigmatismu velmi špat-
ně koriguje brýlemi nebo kontaktními 
čočkami, nebo ji korigovat vůbec nelze. 
Tím dochází ke snížení zrakové ostrosti 
mnohdy až na úroveň praktické slepoty. 
Proto je včasná diagnostika tohoto 
onemocnění zcela klíčová. Keratokonus 
nebolí, hodně pacientů přichází na vyšet-
ření až v momentě, kdy dojde k poklesu 
vidění.

Současná medicína nabízí možnosti, 
jak zastavit progresi keratokonu. Jed-
nou z nich je zákrok CXL – corneal 
cross-linking neboli zesíťování kolagenu 
rohovky, který vede k jejímu zpevňování 
pomocí riboflavinu a UVA záření. Tato 
metoda pochází z německých Drážďan 
a v klinické praxi ji využíváme od roku 
2003. Před érou CXL byla jedinou léč-
bou keratokonu transplantace rohovky, 
proto uvedení CXL do praxe pomohlo 
zachránit a stabilizovat vidění desítkám 
tisíc pacientů a uchránit je od transplan-
tace rohovky, ev. její nutnost maximálně 
oddálit. 
Kromě stabilizace progrese onemocnění 
se u pacientů s keratokonem nabízí 
možnost korekce vzniklé dioptrické vady. 
Je to o něco složitější než u pacientů 
s pravidelnou nekeratokonickou rohov-
kou, přesto lze kvalitu i kvantitu vidění 
upravit na nejvyšší možnou míru, samo-
zřejmě s ohledem na progresi keratokonu. 
Někteří pacienti mohou podstoupit 
částečnou úpravu tvaru rohovky laserem 
a tím dosáhnout kvalitnějšího vidění. 
Díky sofistikovanosti dnešní refrakční 
chirurgie máme pro většinu pacientů, pro 
které laserování z nejrůznějších důvodů 
vhodné není a mezi ně řadíme i pacienty 
s keratokonem, jinou možnost, jak je zba-
vit refrakční vady, a to pomocí implantace 
fakické nitrooční čočky, aplikací tzv. tvrdé 
nebo hybridní kontaktní čočky, implantací 
rohovkových prstýnků nebo kombinací 
výše uvedených metod. Při velmi pokro-
čilém keratokonu je pak jedinou možností 
transplantace rohovky.
Diagnostika a léčba keratokonu se 
vyvíjí mílovými kroky, bylo identifikováno 
mnoho faktorů, které mohou definovat 
míru rizika jeho progrese, což umožňuje 
poskytnout pacientovi efektivní léčbu. 
Preventivní vyšetření tak dává možnost 
včas dispenzarizovat nebo efektivně léčit 
toto onemocnění. 

Vaše klinika poskytuje špičkovou péči 
za viditelně vyšší ceny, než je běžné. 
Poskytujete nějaké slevy nebo sezon-
ní akce?
Za svoji dosavadní praxi jsem provedla 
více než 30 tisíc refrakčních i nitroočních 
operací a poznala jsem, že k poskytování 
špičkové péče nepotřebujete jen vysoce 
odborný a zkušený medicínský tým, ale 
také špičkovou techniku, o kterou se rov-
něž musíte důkladně starat, a to vše má 
svoji cenu. Navíc, u nás se uvedené ceny 
dále nesčítají, jsou definitivní.
Mnoho věcí v životě se dá nahradit nebo 
vyměnit, ale zrak máme jen jeden a my 
se domníváme, že si zaslouží individuální, 
jedinečnou a nadstandardní péči, protože 
nejde jen o oči, ale o celkovou kvalitu 
života.

Dopřejte svým pacientům ty nejlepší 
vyhlídky na oční klinice Ellipse clinic
Oční klinika Ellipse clinic v tomto čísle přináší druhou část rozhovoru s hlavní lékařkou MUDr. Martinou 
Veselou, Ph.D., FEBO, MBA, která patří mezi evropské špičky v oboru. Za svoji dosavadní praxi 
odoperovala více než 30 tisíc pacientů, věnuje se výzkumu keratokonu, spolupracuje se světovými výrobci 
medicínské techniky a přednáší na univerzitě i mezinárodních oftalmologických kongresech. Oftalmologie 
je jejím posláním i vášní a pomoc pacientům k lepšímu vidění světa každodenní radostí. 
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Informace o ekonomice ČLK
Naše komora je finančně konsolidovaná a zcela nezávislá na státu, přičemž hospodaření centra ČLK 
končí kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999 a nejinak tomu bylo i v loňském roce. To 
je jistě pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy 
lékařů.

Členské příspěvky se zvyšovat nebudou

Se souhrnnými informacemi o hospodaře-
ní ČLK za rok 2018 i se zprávou auditora, který 
nemá k vedení našeho účetnictví výhrady, se 
mohli členové komory seznámit již v prázd-
ninovém čísle časopisu Tempus medicorum. 
Hospodaření centra ČLK za rok 2018 
v porovnání s rozpočtem: 

výnosy 100,2 %, náklady 72,5 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zda-
něním k 31. 12. 2018:            +16 164 754,30 Kč
Z toho 
• vydávání časopisu Tempus medicorum:

                                       –3 358 072,82 Kč
• společenské akce:

–807 797,61 Kč
Ze zisku 16 164 754 Kč, který vytvořilo 

centrum ČLK, jsme bohužel museli zaplatit 
státu 3 981 644 Kč na daních. Navíc ještě další 
2 270 936 Kč zaplatila komora za okresní 
sdružení.  Je to smutný příběh, ale neměli 
jsme jinou možnost. Když jsme chtěli še-
třit finanční prostředky na plánovanou 
rekonstrukci Domu lékařů, museli jsme 
6,25 milionu Kč poslat státu.

Dosažený hospodářský výsledek centra 
ČLK po zdanění v jednotlivých letech:

Představenstvo komory rozhodlo, že hos-
podářský výsledek centra ČLK +12 183 110,30 Kč  
(po zdanění) za rok 2018 bude převeden 
do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po pře-
vodu tohoto hospodářského výsledku činí 
74 720 489,37 Kč.   

Představenstvo schválilo návrh pre-
zidenta ČLK ponechat členské příspěvky 
pro rok 2020 v současné výši se zacho-
váním stávajících pravidel rozdělování 
výnosu z členských příspěvků mezi cen-
trum a OS ČLK.

Financování rekonstrukce 
Domu lékařů
Předpokládaná celková cena rekonstruk-
ce: cca  70 000 000 Kč.
Finanční zdroje:
• z vlastních peněz cca 20 000 000 Kč
• úvěr od České spořitelny 50 000 000 Kč

Finanční zůstatek na účtech ČLK 
k 31. 12. 2018 byl celkem 86 943 364 Kč  
(z toho 34 835 786 Kč centrum a 52 107 578 
Kč okresní sdružení). Předpokládaný finanč-
ní zůstatek na účtech centrální ČLK bude na 
konci roku 2019 zhruba 37 milionů korun. 
Potřebných 20 milionů korun tedy můžeme 
bez problémů okamžitě zaplatit.

Finanční prostředky z budoucího pro-
deje kancelářských prostor v Lékařské ulici 
v Praze 5 ani finanční prostředky z budoucího 
prodeje bytu v Jeřabinově ulici v Praze 5 ne-
jsou započítány do financování rekonstrukce 
a budou pravděpodobně v budoucnosti po- 
užity k předčasnému splacení části některého 
z úvěrů, pokud to bude pro ČLK ekonomicky 
výhodné. V roce 2017 realitní kancelář odhad-
la hodnotu těchto nemovitostí na 35 milionů 
Kč. Tento majetek máme v rezervě.

Úvěr od České spořitelny
Poskytnutý úvěr na rekonstrukci bude 

čerpán postupně formou jednotlivých částí 
úvěru na základě předložených faktur. Doba 
splatnosti úvěru je 15 let. Úroková sazba podle 
indikativní nabídky bude činit 2,34 % ročně. 
Fixace této úrokové sazby je navrhována na  
5 let. V případě čerpání úvěru ve výši 50 000 000 
Kč by měsíční splátka byla 329 642 Kč (úrok 
+ splátka úvěru). Za rok by ČLK zaplatila  
3 955 704 Kč.

Pro informaci je třeba doplnit, že ČLK 
již v současnosti splácí hypoteční úvěr po-
skytnutý Českou spořitelnou na nákup ne-
movitosti. Úvěr ve výši 57 000 000 Kč byl 
poskytnut na dobu 15 let. Úroková sazba činí 
1,64 % ročně s fixací na 10 let. Úroky a poplat-
ky jsou spláceny od listopadu 2017, úvěr je 
splácen od ledna 2018. Měsíční splátky jsou 
stanoveny ve výši 352 918 Kč (úrok + splát-
ka úvěru). Ročně ČLK platí 4 235 016 Kč.  
K 30. 6. 2019 jsme z půjčených 57 milionů 
již splatili 4 993 170 Kč.

Návrh rozpočtu ČLK pro rok 2020
Návrh rozpočtu schválený představen-

stvem komory obsahuje finanční prostředky 
vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, 
který komoře na nákup Domu lékařů po-
skytla Česká spořitelna, a to v celkové výši 
4 235 016 Kč na rok. Rozpočet dále obsahuje 
finanční prostředky potřebné ke splácení 
úvěru na rekonstrukci Domu lékařů, o je-
hož poskytnutí ve výši 50 milionů Kč jsme 
požádali Českou spořitelnu. Jde o částku asi 
4 000 000 Kč za rok, tedy přibližně o dvě 
třetiny sumy, kterou jsme museli za loňský 
rok zaplatit státu na daních. V rozpočtu 
máme na splátky obou těchto úvěrů vyčle-
něno celkem 8,5 milionu Kč, a navíc další 
rezervu pro Dům lékařů ve výši 920 000 Kč.  
Úvěr na rekonstrukci by tedy neměl pro 
hospodaření komory představovat žádný 
ekonomický problém.

Navrhovaný rozpočet v  sobě zahrnuje 
v plné výši, tedy bez jakékoliv spoluúčasti ze 
strany okresních sdružení, nezbytnou finanč-
ní podporu pro vydávání na vnějších vlivech 
nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím 
ČLK plní vůči svým členům svoji informační 
povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezervu 
1 200 000 Kč pro mediální podporu aktivit ko-
mory, která spočívá zejména ve vydávání elek-
tronického magazínu www.nasezdravotnictvi.
cz, jehož prostřednictvím komora informuje 
o situaci ve zdravotnictví širokou veřejnost.

+3 707 125 Kč
+3 433 570 Kč
+2 599 894 Kč
+1 415 566 Kč
+1 459 552 Kč
+3 730 586 Kč
+5 300 549 Kč
+3 836 690 Kč
+5 808 781 Kč

 +1 709 380 Kč
+4 914 255 Kč

+12 183 110 Kč

2007 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tempus medicorum –  
časopis za 7 korun až do bytu
Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům. Sjezd 
ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus medicorum, a to jak  
v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho 
rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.

Vydávání časopisu musela Česká lé-
kařská komora v prvním pololetí 2019 
finančně podpořit částkou 2 187 237 Kč,  

což při průměrném nákladu 52 000 
výtisků odpovídá částce 7 Kč na jedno 
číslo za obsah, výrobu, tisk i distribuci. 

Ekonomická bilance vydávání časopisu 
Tempus medicorum zůstává stabilní.

Milan Kubek

Náklady (v Kč) Výnosy (v Kč) Výsledek (v Kč)

Leden 2019 622 618 161 655 – 460 963 

Únor 2019 755 266 343 347 – 411 919 

Březen 2019 582 980 259 866 – 323 114 

Duben 2019 582 636 266 520 – 316 116 

Květen 2019 588 767 272 632 – 316 135 

Červen 2019 581 455 222 465 – 358 990 

3 713 722 1 526 485 – 2 187 237 

Všechny částky jsou včetně DPH.

Náklady (v Kč) Výnosy (v Kč) Výsledek (v Kč)

Leden 2018 584 625 141 268 – 443 357 

Únor 2018 655 741 340 096 – 315 645 

Březen 2018 570 215 208 971 – 361 244 

Duben 2018 613 430 250 831 – 362 599 

Květen 2018 613 549 259 748 – 353 801 

Červen 2018 632 455 218 379 – 414 076 

3 670 015 1 419 293 – 2 250 722 

Všechny částky jsou včetně DPH.

Rozpočet obsahuje také finanční pro-
středky, které by v příštím roce umožnily 
upravit registr ČLK tak, aby byl kompatibil-
ní s Národním informačním zdravotnickým 
systémem spravovaným ÚZIS, i rezervu 
na vybudování Vzdělávacího portálu ČLK.           

Rozpočet počítá rovněž s  podporou 
činnosti Sekce mladých lékařů ČLK ve výši 
200 000 Kč i s částkou 100 000 Kč na pod-
poru tolik úspěšné české lékařské fotbalové 
reprezentace. 

Představenstvo se také usneslo na navýšení 

objemu mzdových prostředků pro zaměstnance 
obou centrálních kanceláří ČLK o 3 %. I tyto 
peníze jsou v návrhu rozpočtu započítány.

Rozpočet je realistický, a tak věřím, že jej 
delegáti listopadového sjezdu schválí.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
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Zpráva o činnosti Etické komise 
ČLK v roce 2019 
Etická komise ČLK zasedá pravidelně dvakrát ročně, jarní zasedání se uskutečnilo 25. 4. a podzimní 10. 10. 
2019. Mezitím spolupracovali členové pomocí e-mailové korespondence. V běžné agendě bylo přijato a řešeno 
20 podnětů jak ze strany lékařů, tak ze strany veřejnosti, z toho 5 stížností bylo předáno k řešení Revizní komisi. 

Eutanazie
Základním tématem, kterému byla věno-

vána pozornost v průběhu celého roku, je téma 
eutanazie. Vzhledem k politickým tlakům na 
přijetí zákona, který by eutanazii umožnil tzv. 
legalizovat, vyvstalo dost závažných otázek 
a pochybností, které jsme probírali. 

Především je třeba, aby byla shoda na obec-
ném pojmu eutanazie a všichni mu rozuměli 
a uvědomili si, že se vždy jedná o akt zbavení 
života, tedy zabití, a výsledkem je mrtvý člověk. 
Ať jsou důvody vedoucí k tomuto aktu jakékoli. 

Poděkování patří všem členům EK, kte-
ří vystupovali k tomu tématu ve veřejných 
diskusích, publikovali články, vystupovali na 
konferencích, účastnili se debat v mediích i na 
půdě parlamentu, a to zejména doc. Drábkové, 
prof. Sokolovi, MUDr. Kalvachovi a PaeDr. 
Gajdůškové. 

Etická komise ČLK se shodla v názoru, 
že zákon o eutanazii není nyní nutně potře-
ba, protože existují dokumenty ČLK, které se 
mezními situacemi zabývají, a že tlak na přijetí 
zákona o eutanazii je uspěchaný, nedomyšlený 
a nedořešený ve všech souvislostech, ať už 
je veden snahou o politické zviditelnění, či 
pramení z osobní neblahé zkušenosti. Zdůraz-
ňujeme existenci stávajících dokumentů ČLK, 
které se mezními situacemi zabývají a řeší je, tj. 
Stavovský předpis č. 10 – Etický kodex a Dopo-
ručení představenstva ČLK č. 1/2010 k postupu 
při rozhodování o změně léčby intenzivní na 
léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, 
kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli.  

Je paradoxem, že když bylo „Doporučení“ 
přijato, byla ČLK veřejností i politiky mohutně 
napadána, že jsme vlastně schválili eutanazii, 
že budeme lidi zabíjet a že je to neetické a ne-
přípustné. 

Pro informaci cituji alespoň některé zá-
kladní teze:

Pacient, který je schopen vyjádřit svou vůli, 
má právo léčbu odmítnout.

Lékař u nevyléčitelně nemocných a umíra-
jících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost 
a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezpro-
středně očekávané smrti však nemá být cílem lé-
kařova jednání prodlužovat život za každou cenu.

Eutanazie a asistovaná sebevražda nejsou 
přípustné.

Nezahájení nebo nepokračování marné 
a neúčelné léčby neznamená omezení pacienta 
na jeho právech, ale naopak je sledován zájem 
pacienta, aby nedošlo k porušení základních me-
dicínských a etických principů včetně nechtěného 
nedůstojného prodlužování umírání. Smrt, která 
je výsledkem přirozeného průběhu onemocnění, 
nemůže být považována za nepříznivý výsledek 
zdravotní péče. 

Zabezpečení fyzických, psychických, sociál-
ních a duchovních potřeb pacienta, odstranění 
pocitů bolesti, strádání a utrpení s respektem 
k lidské důstojnosti jsou základní priority pa-
liativní péče.

Etická komise ČLK se shodla v názoru, že 
eutanazie by vůbec neměla být spojována s lé-
kaři. Lékaři mají univerzitní vzdělání k tomu, 
aby nemocné léčili, nikoli usmrcovali. Prioritou 
českého zdravotnictví má vždy být moderní, 
kvalitní paliativní péče dostupná všem potřeb-
ným. 

EK ČLK se shodla, že by bylo vhodnější, 
kdyby byla snaha zákonodárců věnována in-
stitutu předem vysloveného přání než tlaku 
na legalizaci eutanazie.

Právo pacientů na ochranu zdravotních 
dokumentů

EK ČLK zdůrazňuje právo pacientů 
na ochranu zdravotních i osobních údajů. 
Pacientovy údaje a zdravotnická dokumen-

tace by měly být chápány jako jeho osobní 
vlastnictví a i tak chráněny. Pacient by měl 
mít vždy právo vyjádřit se, zda souhlasí, 
aby jeho zdravotní data byla skladována 
v úložištích, to se týká i e-receptů. Všechny 
tyto údaje mohou být zcizeny a zneužity jak 
ke komerčním účelům, tak i v neprospěch 
pacienta ze strany pojišťoven, zaměstnava-
telů atd. Zdravotní informace jsou důvěrné 
mezi lékařem a pacientem, jejich předávání 
„třetí straně“ do anonymního úložiště tuto 
důvěru narušuje.

Ochrana lékařů při výkonu povolání
EK ČLK upozorňuje, že přibývá případů 

napadání lékařů při výkonu povolání a že stá-
le není uspokojivě vyřešena právní ochrana 
lékařů.

Kvalita a dostupnost pečovatelské péče
Stejně jako v  minulých letech se EK 

ČLK několikrát zabývala podněty s pro-
blematikou kvality pečovatelských služeb 
a  dostupnosti lékařské péče v  takových 
zařízeních. Opětovně jsme konstatovali, 
že je to velmi nepřehledná oblast a že péče 
o seniory, coby velmi zranitelné osoby, je 
mnohdy zajišťována laickými pracovníky, 
kteří nemají potřebnou erudici, jak situaci 
vyhodnotit a kdy lékaře zavolat. Celkově 
pohled naší společnosti na seniory není 
dobrý a péči o ně není věnována dostatečná 
pozornost. I z tohoto úhlu pohledu je tlak 
na přijetí zákona o eutanazii nevhodný.

EK ČLK pracovala ve složení: 
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., 

PaedDr. Alena Gajdůšková, MUDr. Zdeněk 
Kalvach, CSc., MUDr. Petr Lokaj, JUDr. 
Ing. Lukáš Prudil, PhDr. Tomáš Sedláček, 
prof. Jan Sokol, Ph.D., MUDr. Helena Steh-
líková – předsedkyně EK, MUDr. Ivana 
Vraná – místopředsedkyně EK, MUDr. Jiří 
Wicherek 

MUDr. Helena Stehlíková

V Praze 19. 10. 2019
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Jak získat diplom celoživotního  
vzdělávání ČLK 
Česká lékařská komora si je vědoma důležitosti celoživotního vzdělávání lékařů. Celoživotní vzdělávání lékařů 
upravuje stavovský předpis č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK, který je v aktuálním znění 
dostupný na webu komory (www.lkcr.cz). Stavovský předpis vymezuje formy vzdělávání, jakož i podmínky, za 
nichž je diplom celoživotního vzdělávání lékařů (dále jen „diplom CŽV“) vydáván.

Důležitou organizační složkou v organizaci 
celoživotního vzdělávaní lékařů ČLK je odděle-
ní vzdělávání, které zajišťuje provoz centrálního 
registru garantovaných akcí celoživotního vzdě-
lávání a koncepční činnost dalšího vzdělávání 
lékařů pod vedením prof. PhDr. Radka Ptáč-
ka, Ph.D., MBA. Oddělení vzdělávání rovněž 
zajišťuje informační podporu nejen lékařům, 
ale i okresním a obvodním sdružením České 
lékařské komory. Rovněž ve spolupráci s před-
stavenstvem ČLK zaujímá závazná výkladová 
stanoviska v oblasti celoživotního vzdělávání 
lékařů, které je organizováno podle stavovského 
předpisu č. 16. 

Lékař, který žádá o vydání diplomu CŽV, 
musí doložit získání 150 kreditů z akreditova-
ných vzdělávacích akcí za období posledních 
pěti let. Není přitom stanoven minimální počet 
kreditů v jednom roce, je tedy nerozhodné, kolik 
kreditů lékař za jednotlivé roky získá, klíčové 
je, aby celkový součet za posledních 5 let činil 
minimálně již zmíněných 150 kreditů. Žádost 
lékař předkládá okresnímu, příp. obvodnímu 
sdružení, jehož je členem. Stavovský předpis 
stanoví náležitosti žádosti, přičemž řada okres-
ních a obvodních sdružení poskytuje svým čle-
nům pro ulehčení formulář. Žádost současně 
obsahuje doklady o absolvování vzdělávacích 
akcí, které jsou evidovány v centrálním regis-
tru vzdělávacích akcí. Je-li doložen doklad ze 
vzdělávací akce, jež není akreditována v souladu 
se stavovským předpisem č. 16, tedy není zare-
gistrována v centrálním registru vzdělávacích 
akcí, nelze takovýto doklad uznat, resp. započí-
tat. Z tohoto důvodu je potřeba vždy důsledně 
ověřit, zda se lékař přihlásil na vzdělávací akci, 
která je řádně akreditována komorou. Seznam 
akreditovaných akcí je dostupný na webových 
stránkách komory v sekci Vzdělávání, přičemž 
i pozvánka na vzdělávací akci musí obsahovat 
výslovnou informaci o splnění podmínek stano-
vených stavovským předpisem č. 16. V případě, 
že se lékař účastní zahraniční vzdělávací akce, 
posoudí individuální žádost o uznání této účasti 
a přidělí příslušný počet kreditů okresní nebo 

obvodní sdružení, jehož je lékař členem. Při 
posuzování zahraniční vzdělávací akce se postu-
puje analogicky jako u tuzemských vzdělávacích 
akcí, přičemž je zohledněna její povaha.

Je-li splněna výše uvedená podmínka, tj. 
lékař předloží žádost a doklady o získání mini-
málně 150 kreditů, vydá představenstvo okres-
ního nebo obvodního sdružení ČLK diplom 
CŽV a současně zaznamená tuto skutečnost 
do registru členů ČLK. Nejsou-li splněny pod-
mínky pro vydání diplomu CŽV, rozhodne pří-
slušné představenstvo okresního či obvodního 
sdružení ČLK o zamítnutí žádosti. V případech 
pochybností může žadatel proti zamítavému 
rozhodnutí představenstva okresního či obvod-
ního sdružení ČLK podat do patnácti dnů ode 
dne doručení rozhodnutí odvolání. O odvolání 
rozhodne v souladu se stavovským předpisem 
osoba či orgán pověřený asociací, přičemž toto 
rozhodnutí je konečné.

Stavovský předpis č. 16 vymezuje jednotli-
vé formy celoživotního vzdělávání a současně 
stanoví příslušný počet kreditů, rovněž stanoví 
postup při vydávání diplomu CŽV, vymezu-
je podmínky pro zápis vzdělávacích akcí do 
centrálního registru akcí a další podmínky či 
instituty celoživotního vzdělávání lékařů.

Proč je dobré mít diplom 
celoživotního vzdělávání

Diplom CŽV je jednou z nepodkročitelných 
podmínek pro získání licence k výkonu funkce 
vedoucího lékaře a primáře v souladu se sta-
vovským předpisem č. 11 – Licenční řád, která 
umožňuje výkon funkce vedoucího lékaře či 
primáře ve zdravotnických zařízeních.

Diplom CŽV je rovněž podmínkou pro boni-
fikaci jednotlivých zdravotních pojišťoven, které 
oceňují celoživotní vzdělávání lékařů a uvědo-
mují si jeho časovou a finanční náročnost. Vý-
sledkem je navýšení hodnoty bodu na základě 
doložení diplomu CŽV, a to nejen u soukromých 
lékařů, ale i v případě lékařů v pracovním pomě-
ru konkrétního zdravotnického zařízení. Zdra-
votní pojišťovny každoročně na základě dohod 

s Českou lékařskou komorou žádají o přehled 
lékařů s platným diplomem CŽV. Seznamy dr-
žitelů diplomu CŽV jsou zasílány zpravidla před 
koncem kalendářního roku, případně v prvním 
měsíci následujícího roku. Z tohoto důvodu je 
vhodné požádat o diplom CŽV včas, aby byl pří-
slušným okresním či obvodním sdružením ČLK 
řádně vydán a rovněž zaevidován v registru čle-
nů ČLK. Informace o této skutečnosti, tj. zda je 
lékař držitelem diplomu CŽV, je veřejně dostup-
ná ve veřejném seznamu členů ČLK, který vede 
komora v souladu se zákonem č. 220/1991 Sb.

Diplom CŽV prokazuje splnění povinného 
celoživotního vzdělávání, ale rovněž osvědčuje 
odbornou erudici lékaře, současně zajišťuje 
možnost bonifikace jednotlivých zdravotních 
pojišťoven a konečně je i nezbytnou podmínkou 
pro podání žádosti o vydání licence k výkonu 
funkce vedoucího lékaře a primáře.

V případě nejasností či dotazů se lze obrátit 
na oddělení vzdělávání ČLK anebo na okresní či 
obvodní sdružení, jehož je lékař členem.

Mgr. Daniel Valášek, MBA, právní kancelář ČLK

   Nemocnice Mariánské Lázně 
přijme: 

l lékaře na odd. rehabilitace
l lékaře na odd. chirurgie
l lékaře na odd. LNP/DLP
l lékaře do interní ambulance
Možné i částečné úvazky  
na základě individuálního  
jednání. Nadstandardní  
finanční ohodnocení a benefity.

Kontakt: Mgr. Renata Hanusová, 
tel.: 606 657 050,  
email: mzdy@neml.cz
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První linie oční lékařky  
Anny Zobanové
Dvanáctý ročník semináře Pokroky v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů, v jehož rámci je každoročně 
udílena Cena prezidenta ČLK za mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů, proběhl  
5. listopadu. Ocenění převzala MUDr. Anna Zobanová, která patří mezi významné odborníky v oboru dětského 
očního lékařství, ale především je dlouhodobě jedním z nejaktivnějších lektorů ČLK. 

ČINNOST ČLK 

Na Malostranském náměstí v Praze, v nád-
herných prostorách Kaiserštejnského paláce, se 
sešli jak významní spolupracovníci ČLK v ob-
lasti vzdělávání, tak zástupci lékařských fakult 
a odborných společností. Pozornost byla letos 
věnována především otázkám celoživotního 
vzdělávání v mezinárodním kontextu, přede-
vším pak výhodám centralizovaného systému 
vzdělávání, který se podařilo rozvinout v České 
republice především zásluhou vedoucího oddě-
lení vzdělávání ČLK, profesora Radka Ptáčka. 
Seminář poskytl prostor pro setkání a inspiraci, 
ale zejména byl poctou letošní laureátce. 

Prezident ČLK Milan Kubek oční lékařku 
Annu Zobanovou ve svém laudatiu představil 
mimo jiné takto: „Paní doktorka Anna Zoba-
nová pochází z lékařské rodiny. Její maminka 

byla dětskou lékařkou a kardioložkou, tatínek 
pracoval jako oftalmolog. A aby toho nebylo 
málo, tak jak tomu již u zdravotníků bývá, také 
manžel paní doktorky docent Zoban byl dlouho-
letým přednostou Gynekologicko-porodnické 
kliniky 2. LF UK FN Motol.

Anna Zobanová promovala na Fakultě dět-
ského lékařství (dnešní 2. LF) UK v Praze v roce 
1980 a svoji lékařskou praxi zahájila na očním 
oddělení nemocnice v Příbrami. Po mateřské 
dovolené nastoupila na Dětskou oční kliniku 
FN Motol, kde měla možnost pracovat a učit 
se pod vedením prof. Heleny Lomíčkové a dal-
ších výjimečných oftalmologů. Působila zde 
až do roku 1995. Těžištěm její práce byla péče 
o předčasně narozené děti a o děti se strabis-
mem. A této problematice se věnovala i poté, 

co si otevřela vlastní soukromou praxi. Stala se 
zakladatelkou nově pojaté oftalmologické péče 
o preverbální a nonverbální děti s vícečetným 
postižením. Jako oční konziliární lékařka pro 
ÚPMD v Praze-Podolí se zasloužila o zavedení 
screeningu, léčby a dlouhodobého sledování 
retinopatie předčasně narozených dětí. V letech 
1997 až 2007 absolvovala řadu zahraničních 
stáží se zaměřením na problematiku multihan-
dicapovaných dětí, a to jak v USA, tak například 
ve Švédsku. A působila také jako český národní 
i mezinárodní klasifikátor zrakově postižených 
sportovců.

V současné době je kromě jiného místo-
předsedkyní výboru České společnosti dětské 
oftalmologie a strabologie a členkou výboru 
České oftalmologické společnosti. Od roku 2007 
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ČINNOST ČLK 

je mimořádně aktivní v oblasti celoživotního 
vzdělávání lékařů ve spolupráci s Českou lé-
kařskou komorou – za 12 let spolupráce Anna 
Zobanová vytvořila více než 25 různých kurzů.“

Nová nositelka ocenění Cena prezidenta 
ČLK za mimořádný přínos v oblasti celoživot-
ního vzdělávání lékařů za rok 2019 se ve svém 
poděkování soustředila především na fakt, že je 
přijímá nikoliv jako klinický nebo vědeckový-
zkumný pracovník, ale jako běžný ambulantní 
oční lékař. „Jsem trochu zaskočena uznáním 
pro mne tak samozřejmé práce, jakou je pře-
dávání svých zkušeností a poznatků mladším 
kolegům. Vyrostla jsem v rodině, kde sdělování 
si navzájem nově objevených znalostí patřilo 
ke každodenním radostem. Viděla jsem, jak mí 
rodiče učí své sekundární lékaře. A vychovali 
celou řadu později velmi úspěšných a dobrých 
lékařů.  Pak jsem měla skvělé osobnosti ko-
lem sebe po nástupu na Dětskou oční kliniku  
FN Motol. Paní profesorka Lomíčková, primář-
ka Kubištová, doktorka Kozáková a další nás 

formovali nejen po stránce profesní, ale učili 
nás také úctě a respektu k medicíně, která nám, 
kdykoliv na to zapomeneme, hravě dokáže, že 
bez znalostí a pokory to nepůjde. Byla to doba, 
kdy jsme si nadevše vážili vzdělání, protože to 
si nikdo nemůže koupit. A dosáhnout ho zna-
mená práci,“ uvedla mimo jiné Anna Zobanová. 
A pokračovala: „Pak jsou pro mne vzorem lidé, 
jako je můj manžel docent Petr Zoban, který 
celý život prosazoval obor neonatologie a vždy 
s nadhledem, v zájmu celku, a nejen vlastního 
pracoviště. Nebo můj bratr, pracující v ČSAV na 
výzkumu hypertenze, který také dává prostor 
mladým kolegům. 

Můj odchod z klinického pracoviště do 
privátní ambulantní sféry pro mne znamenal 
cestu k obrovské svobodě a nezávislosti a sou-
časně nesmírné zodpovědnosti. Můžete dělat 
krásnou a smysluplnou medicínu, pokud si na 
ni vyděláte nebo seženete sponzory. A k tomu 
ale potřebujete nebýt na všechno úplně sám, 
je třeba mít tým spolupracovníků, kteří vám 

poskytují pevné zázemí. Chci tady poděkovat 
svým dlouholetým spolupracovnicím MUDr. 
Evě Člupkové a MUDr. Pavle Brychcínové. Bez 
nich bychom nedotáhli komplexní oftalmolo-
gickou péči tak daleko. Děkuju i MUDr. Marcele 
Křížové, že mě přemluvila ke spolupráci s ČLK 
v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Je 
opravdu těžké přinutit kolegy, aby přijali zkuše-
nosti lékaře z ambulantní složky, protože na to 
jsou přece určena klinická pracoviště a fakulty, 
Prošla jsem obojím a jsem za to vděčná. Byla to 
tvrdá škola a věřte, že těžší je být v první linii.“

(red)

Ředitel Nemocnice Na Homolce 
vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRIMÁŘ (KA)/VEDOUCÍ 
ODDĚLENÍ KLINICKÉ 
MIKROBIOLOGIE 
A ANTIBIOTICKÉ STANICE
Požadavky:
■  VŠ vzdělání lékařského nebo 

přírodovědného směru
■  specializovaná způsobilost 

lékaře pro uvedený obor nebo 
specializace NLZP v příslušném 
oboru

■  zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost 

■ praxe min. 8 let podmínkou
■ praxe na vedoucí pozici výhodou
■  licence ČLK pro výkon funkce 

primáře/vedoucího lékaře
■ organizační a řídící schopnosti

Bližší informace k výběrovému 
řízení a zaměstnaneckým 
benefi tům naleznete 
na www.homolka.cz/kariera 
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Krizový štáb – 9pkz vybojoval další  
zvýšení úhrad všem o 1,5 %
Na počátku tentokrát nebylo slovo, ale zbabrané dohodovací řízení, kdy se většina účastníků spokojila 
pro rok 2020 s úhradami, které byly hluboko pod ekonomickými možnostmi zdravotních pojišťoven, na 
jejichž účtech leží desítky miliard korun.

Lékařská komora hájí zájmy 
svých členů na základě plných 
mocí udělených ČLK-o.s. Ak-
tivně se účastníme jednání ve 
čtyřech segmentech (praktičtí 
lékaři, ambulantní specialis-
té, ambulantní gynekologové, 
komplement). Naši vyjednavači 
byli přehlasováni, a tak mohly 
být k radosti ministra Vojtěcha 
uzavřeny dohody, se kterými 
komora nesouhlasila. Aby se to 
příště již neopakovalo, budeme 
potřebovat více plných mocí od 
soukromých lékařů. 

Všeobecnou idylu narušili 
pouze poskytovatelé domácí 

péče a Asociace českých a mo-
ravských nemocnic, kteří nebyli 
ochotni nevýhodné dohody uza-
vřít, i když jim ministr Vojtěch 
i náměstek ředitele VZP Šmehlík 
vyhrožovali, že pokud se nepod-
řídí, dostanou ještě méně. 

Za účasti ČLK vznikl Kri-
zový štáb – 9 proti kolapsu 
zdravotnictví, který si jako svůj 
krátkodobý cíl vytyčil zvýšení 
úhrad poskytovatelům zdravot-
ních služeb, a to zejména v těch 
segmentech, kde dohodovací ří-
zení neskončilo dohodou. ČLK 
podpořila požadavky Asociace 
českých a moravských nemoc-

nic i poskytovatelů domácí péče 
a poté, co ministerstvo odmítlo 
naše připomínky k úhradové vy-
hlášce, vyhlásili jsme požada-
vek, aby vedle zvýšení úhrad pro 
domácí péči a nemocnice došlo 
též ke spravedlivému zvýšení 
úhrad o 5 % nad rámec úhrado-
vé vyhlášky pro soukromé lékaře 
i ostatní poskytovatele zdravot-
ních služeb. 

Jednání s ministrem Vojtě-
chem se ukázala být zbytečná, 
neboť pan ministr odmítá při-
znat, že se naše zdravotnictví na-

chází v personální krizi, kterou 
je třeba řešit. Proto jsme se ob-
rátili se svými požadavky přímo 
na předsedu vlády. 

Dne 11. 9. 2019, tedy v den 
našeho prvního jednání s pre-
miérem, představitelé tzv. Ko-
alice soukromých lékařů (SPL 
– Šonka, ČSK – Šmucler, SAS – 
Jojko, SPLDD – Hulleová, SSG 
– Dvořák) vyzvali dopisem, jehož 
vznik údajně inicioval ministr 
Vojtěch, předsedu vlády Babiše, 
aby neustupoval tlaku na zvyšo-
vání platů a mezd zdravotníků. 

Radost z jízdy

RenocaR Brno-Slatina
Řípská 5c, 627 00 Brno-Slatina 
+420 548 141 548, info@renocar.cz 
www.renocar.cz

RenocaR Praha-Čestlice
Lipová 280, 251 01 Praha-Čestlice 
+420 261 393 600, info@renocar.cz 
www.renocar.cz

RenocaR Praha – Kongresové centrum
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 – Nusle 
+420 261 393 690, bmwpraha@renocar.cz  
www.renocar.cz

LIMITOVANÁ 
NABÍDKA BMW X5
BMW X5 30d nyní pouze za 1.350.000 Kč Bez DpH
Více informací získáte na e-mailu lekarum@renocar.cz nebo na telefonu 548 141 599.

Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.s.,	
nemocnice	Středočeského	kraje	vyhlašuje	

výběrové	řízení	na	obsazení	pozice:

PRIMÁŘ	CHIRURGICKÉHO	ODDĚLENÍ

Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.s.,	nemocnice	Středočeského	
kraje,	ředitelství,	Vančurova	1548,	272	59	Kladno

PÍSEMNÁ	PŘIHLÁŠKA	MUSÍ	OBSAHOVAT

Profesní	životopis	se	zaměřením	na	odbornou	praxi	● kopii	
dokladů	o	dosaženém	vzdělání	● kopii	licence	ČLK	pro	výkon	

funkce	primáře	● vlastnoručně	podepsaný	souhlas	s	
poskytnutím	a	zpracováním	osobních	údajů	● výpis	z	rejstříku	
trestů	ne	starší	3	měsíců	● potvrzení	o	zdravotní	způsobilosti	●

stručnou	koncepci	provozu	a	řízení	chirurgického	oddělení

Přihlášku	zasílejte	v	obálce	označené	„VŘ	– chirurgie“	
nejpozději	do 10.12.2019 na	adresu:
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KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Radost z jízdy

RenocaR Brno-Slatina
Řípská 5c, 627 00 Brno-Slatina 
+420 548 141 548, info@renocar.cz 
www.renocar.cz

RenocaR Praha-Čestlice
Lipová 280, 251 01 Praha-Čestlice 
+420 261 393 600, info@renocar.cz 
www.renocar.cz

RenocaR Praha – Kongresové centrum
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 – Nusle 
+420 261 393 690, bmwpraha@renocar.cz  
www.renocar.cz

LIMITOVANÁ 
NABÍDKA BMW X5
BMW X5 30d nyní pouze za 1.350.000 Kč Bez DpH
Více informací získáte na e-mailu lekarum@renocar.cz nebo na telefonu 548 141 599.

Odmítli změny návrhu úhrado-
vé vyhlášky, vyjádřili podporu 
ministru Vojtěchovi a odmítli 
plošné navyšování platů zdra-
votníků i navyšování výdajů na 
zdravotnictví. Tím nám všem 
vrazili kudlu do zad a zásadním 
způsobem oslabili naši vyjedná-
vací pozici. O dva dny později 
názory Koalice soukromých 
lékařů papouškovalo vedení 
Společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně, která nemá k jednání 
o financování zdravotnictví vů-
bec žádný mandát.

Premiér Babiš se pak během 
našeho druhého jednání 8. 10. 
2019 oprávněně pozastavoval 
nad tím, proč prezident lékař-
ské komory požaduje zvyšování 
úhrad pro soukromé lékaře, kteří 
je sami nechtějí, a patrně tedy 
ani nepotřebují. Bylo to složi-
té. Ale přesto se nám podařilo 
předsedu vlády přesvědčit, že 
v době, kdy v pojišťovnách leží 

desítky miliard korun, není 
možné ekonomicky dusit zdra-
votnictví. Z našeho pohledu je 
však zásadní problém v tom, že 
pan premiér upřednostňuje in-
vestice do nemocničních budov 
a přístrojů, zatímco my požadu-
jeme investice do lidí, bez jejichž 
kvalifikované práce nejsou i ty 
nejdražší přístroje ničím než 
hromadou šrotu.

Poté, co „kolegové“ z Koa-
lice soukromých lékařů zjistili, 
že snaha Krizového štábu – 9pkz 
bude úspěšná, otočili o 180 stup-
ňů a úhradová vyhláška, kterou 
proti nám hájili, jim najednou 
nebyla dost dobrá. Nerozpako-
vali se požadovat pro sebe stej-
né navýšení jako pro nemocnice 
a domácí péči. Další podraz, ten-
tokrát vůči nemocnicím.

Dne 18. 10. 2019 se konalo 
jednání Krizového štábu – 9pkz 
s ministrem Vojtěchem, který 
prezentoval návrh úprav úhra-

dové vyhlášky. S výjimkou do-
mácí péče, která byla výrazně 
podhodnocená, a bude mít tedy 
nárůst úhrad vyšší, mají ve všech 
ostatních segmentech růst úhra-
dy o 1,5 % nad původní návrh 
úhradové vyhlášky. Vybojovali 
jsme 4,9 mld. Kč, z nichž mají asi 
3 mld. Kč získat nemocnice a 1,9 
mld. Kč rozdělí vyhláška mezi 
ostatní poskytovatele. Dalších  
6 mld. Kč mají rozdělit zdravotní 
pojišťovny mezi poskytovatele 
mimo rámec úhradové vyhláš-
ky. Kritéria zatím nejsou známa, 
což vzbuzuje podezření z možné 
korupce. Po jednání s Krizovým 
štábem – 9pkz ministr Vojtěch 
novou úhradovou vyhlášku po-
depsal.

Díky aktivitě Krizového štá-
bu – 9pkz dochází k výraznému 
zvýšení úhrad dosud velmi pod-
hodnocené domácí péče. Rovněž 
pro všechny ostatní poskytova-
tele zdravotních služeb se po-

dařilo prosadit zvýšení úhrad, 
i když zdaleka ne v takové výši, 
kterou Krizový štáb požadoval. 
Zatímco ČLK navrhovala plošné 
zvýšení o 5 %, úhradová vyhláš-
ka stanoví navýšení asi 1,5 %, 
přičemž není jednoduché kva-
lifikovaně odhadnout, zda text 
vyhlášky splnění tohoto závazku 
opravdu zaručuje. Naproti tomu 
úhrady pro nemocnice neporos-
tou tak, jak Krizový štáb poža-
doval.

Nebýt nekolegiální aktivi-
ty představitelů tzv. Koalice 
soukromých lékařů, kteří po-
liticky podporovali ministra 
Vojtěcha místo toho, aby pro-
sazovali ekonomické zájmy 
soukromých lékařů, kteří jim 
dali důvěru, mohlo být navý-
šení úhrad výrazně vyšší. Na 
účtech zdravotních pojišťo-
ven totiž leží několik desítek 
miliard korun.  

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
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PLATY LÉKAŘŮ
LÉKAŘI A SOUKROMÉ FIRMY

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
–    v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění

a to za 

•   skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost

•   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných  
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména  
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů 

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v  plném rozsa-
hu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich usta-
noví více, souhlasí s  tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném 
rozsahu tohoto zmocnění. 
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vy-
hotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý 
zmocnitel.

Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb 

název:

sídlo:

IČ:     IČZ1):     IČP2):

zastoupený:  

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:

Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává 
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které 
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů neza-
kládá neplatnost plné moci. 

1. IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části 
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje 
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným posky-
tovatelem. 

2. IČP – identifikační číslo pracoviště: osmimístný číselný kód, který blíže 
identifikuje konkrétní zdravotnické pracoviště poskytovatele zdravotních slu-
žeb nebo jeho části. IČP potvrzuje místně příslušné pracoviště VZP. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

✂

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly 
hájit zájmy soukromých lékařů v  dohodovacím 
řízení o  úhradách zdravotních služeb pro rok 
2021, se rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo 
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesio- 
nálními právníky a ekonomy? 

•  Jste soukromým lékařem – ambulantním spe-
cialistou, gynekologem, praktickým lékařem 
nebo provozujete vlastní laboratoř či radiodia- 
gnostické pracoviště?

•  Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdra-
votních pojišťoven, které zneužívají nejednot-

nost nás lékařů? 
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otá-
zek odpověděli ANO, pak neváhejte a za-
šlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom 
mohli v  dohodovacích řízeních hájit také 
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také 

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.
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NEKROLOG
PLATY LÉKAŘŮ

LÉKAŘI A SOUKROMÉ FIRMY

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
–    v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění

a to za 

•   skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost

•   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných  
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména  
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů 

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v  plném rozsa-
hu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich usta-
noví více, souhlasí s  tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném 
rozsahu tohoto zmocnění. 
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vy-
hotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý 
zmocnitel.

Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb 

název:

sídlo:

IČ:     IČZ1):     IČP2):

zastoupený:  

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:

Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává 
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které 
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů neza-
kládá neplatnost plné moci. 

1. IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části 
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje 
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným posky-
tovatelem. 

2. IČP – identifikační číslo pracoviště: osmimístný číselný kód, který blíže 
identifikuje konkrétní zdravotnické pracoviště poskytovatele zdravotních slu-
žeb nebo jeho části. IČP potvrzuje místně příslušné pracoviště VZP. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

✂

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly 
hájit zájmy soukromých lékařů v  dohodovacím 
řízení o  úhradách zdravotních služeb pro rok 
2021, se rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo 
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesio- 
nálními právníky a ekonomy? 

•  Jste soukromým lékařem – ambulantním spe-
cialistou, gynekologem, praktickým lékařem 
nebo provozujete vlastní laboratoř či radiodia- 
gnostické pracoviště?

•  Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdra-
votních pojišťoven, které zneužívají nejednot-

nost nás lékařů? 
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otá-
zek odpověděli ANO, pak neváhejte a za-
šlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom 
mohli v  dohodovacích řízeních hájit také 
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také 

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.

Odešel opravdový Rytíř českého  
lékařského stavu prof. Josef Marek
Českou medicínu, endokrinologii i internu potkala velká ztráta. Po dlouhých měsících i letech těžkého 
a náročného stonání zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta 3. interní kliniky  
1. LF UK a VFN v Praze, Rytíř českého lékařského stavu, první porevoluční místopředseda obnovené 
České lékařské komory. Nikdy se nepoddával těžkým okolnostem a i stonání zvládal pan profesor s jemu 
vlastní grácií, elegancí, ale i pokorou.

Profesor Marek se narodil 23. 1. 1936 
v Praze. Základní a střední školu absolvoval 
v Berouně, kde také v roce 1954 maturoval. 
Po maturitě, v letech 1954–1960, studoval 
na Lékařské fakultě UK, pobočce Plzeň. 

Klinickou kariéru zahájil doktor Marek 
v klatovské nemocnici, kde pracoval čtyři 
roky, a posléze na Interní klinice v Plzni. 
Na své začátky vzpomínal vždycky s láskou, 
nicméně prakticky celý život spojil s 3. in-
terní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze. Na 
tu nastoupil v roce 1965 a pracoval zde až 
do své smrti. Ještě několik dní před svým 
skonem učil naplno mediky na svém mateř-
ském endokrinologickém oddělení kliniky 
a řešil problémy svých složitých pacientů. 
Na klinice pracoval nejdříve jako sekundář, 
pak odborný asistent, docent a konečně pro-
fesor. V letech 1990 až 2001 zastával funkci 
přednosty kliniky. Na 3. interní klinice se 
stal profesor Marek jedním z nejvýznam-
nějších žáků zakladatele české endokrinolo-
gie profesora Charváta. Charvátův duch pak 
provázel celý profesní život pana profesora, 
který se rovněž snažil tento duch uchovat 
i na jemu svěřeném pracovišti. 

Osobnost pana profesora již před mno-
ha lety překročila hranice Česka a Sloven-
ska, stal se renomovaným odborníkem 
evropského formátu. Pan profesor Marek 
byl známou osobností i v mezinárodním 
měřítku. Stal se jedním z prvních čestných 
členů Evropské endokrinologické společ-
nosti a byl členem výboru Evropské neu-
roendokrinologické asociace. 

Hovořit o  vědecké práci profesora 
Marka by zabralo více prostoru, než máme 
k dispozici, a proto jen uvedeme dvě čísla: 
H-index je 27, počet prací, které citovaly 
jeho výsledky, se blíží 3000. Přece jen ale 
chci uvést jeden titul, jednu knihu, která 
byla extrémně populární, úspěšná, a hlavně 
užitečná (a stála profesora Marka hodně sil 
při každém dalším vydání), Farmakoterapie 

vnitřních nemocí. Kromě vědecké, léčebně 
preventivní a pedagogické činnosti zastával 
pan profesor řadu funkcí, z nichž jmenujme 
alespoň: předseda Vědecké rady MZ ČR, 
předseda České endokrinologické společ-
nosti ČLS JEP, předseda oborové rady IGA 
MZ ČR, dlouhodobé působení ve výboru 
České internistické společnosti ČLS JEP 
a mnohé další. 

Především je ale třeba připomenout, že 
profesor Marek byl prvním porevolučním 
viceprezidentem obnovené České lékař-
ské komory. Je také třeba podtrhnout, že 
mezi mnoha oceněními profesora Marka 
dominuje nepochybně titul Rytíř české-
ho lékařského stavu, který mu byl udělen 
v roce 1997. Ceny rektora UK, Ceny České 
endokrinologické a České internistické spo-
lečnosti i cena Českého literárního fondu 
pak jen dokreslují celkový obraz významu 
jeho práce.

Měl jsem potěšení a privilegium pracovat 
s profesorem Markem na klinice poměr-

ně mnoho let. Pokusím se tedy o trochu 
osobnější řádky. Na druhé straně bych chtěl 
uvést něco, na co si vzpomenou i kolegové 
mimokliničtí.

Možná si mnozí kolegové vzpomenou 
na zážitek z  „Lékařské knihovny“. My 
z blízkých klinik možná častěji, ale kole-
gové mimopražští rovněž, jsme bývali před 
dobou internetu nuceni hledat v zahraniční 
literatuře novinky nebo prostě potřebné 
informace v knihovně Lékařského domu 
(v jisté době jediná šance). A přitom jsme 
si mohli být jisti, že na obalu najdeme ty-
pickou parafu Josefa Marka. Ta nám dáva-
la najevo, že časopis před námi viděl, četl 
(a navíc si to posléze pamatoval). Bylo to 
neuvěřitelné zejména v době, kdy Josefovy 
endokrinologické ambulance probíhaly 
dva dny v týdnu a končily v pozdních ve-
černích hodinách. Vždyť Josef Marek měl 
také přesně zaznamenán poslední odjezd 
metra ze stanice I. P. Pavlova. Ani ten ale 
čas od času nestíhal. Přesto ale byla jistota, 
že druhý den ráno na hlášení sice poběží, 
ale doběhne včas.

Při vzpomínce na profesora Marka ne-
smíme zapomenout zejména na jeho las-
kavost a lidskou dimenzi jeho života. Byl 
příkladem skvělého lékaře, pedagoga, ale 
především člověka, který nikdy neváhal 
předřadit zájmy pacientů, studentů a ko-
legů nad zájem svůj. I když náročný, byl 
profesor Marek mimořádně vlídný. Nedělal 
rozdíl, jestli hovoří s přednostou partner-
ské kliniky nebo mladým kolegou. Ať už 
byl pacient „VIP“, nebo „obyčejný rajonní 
příjem“, vždy mu věnoval maximální po-
zornost. My spolupracovníci jsme ho měli 
rádi všichni, stejně sestry jako lékaři. A pan 
profesor měl rád svůj kolektiv. Bude nám 
moc chybět.

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, 

předseda České internistické společnosti ČLS JEP, 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
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Regulace úhrad zdravotní péče z hlediska 
ústavního práva České republiky
Česká lékařská komora k nelibosti některých ústavních činitelů nedávno zmapovala, kolik peněz zůstává 
systém zdravotního pojištění dlužen lékařům za práci, kterou odvedli a byli povinni odvést a za kterou 
jim byla náležitá odměna zkrácena na základě regulací. 

Základní dilema zůstává stále stejné: Lékař 
je povinen pacientovi poskytnout náležitou 
zdravotní péči na náležité odborné úrovni. 
Odmítnout neodkladnou péči by znamenalo 
riziko trestného činu neposkytnutí pomoci. 
Ale ani běžnou péči nemůže lékař odmítnout 
s tím, že již má stanovený objem péče naplněn, 
a tudíž nemůže pacienta ošetřit. Zdravotní péči 
na náležité odborné úrovni prostě poskytnout 
vždy musí. Vedle toho je povinen předepsat lé-
čivé přípravky, které pacient potřebuje a které 
jsou v souladu se standardními uznávanými 
postupy pro danou diagnózu, a rovněž vyžá-
dat další péči, ať již laboratorní, nebo formou 
zobrazovacích metod, je-li to v daném případě 
součástí standardního postupu. Pokud by takto 
nejednal, hrozí mu jak občanskoprávní, tak 
trestní odpovědnost. 

Na druhé straně plátce zdravotních slu-
žeb, příslušná zdravotní pojišťovna, je nejen 
oprávněna, ale svým způsobem i povinna pro-
vést regulace úhrad jak z hlediska překročení 
průměrných limitů předepisování léčivých 
přípravků, tak pokud jde o vyžádanou péči, 
a zejména pokud jde o objem poskytnuté zdra-
votní péče pojištěncům. Pokud lékař v některé 
z těchto kategorií překročí stanovené limity, 
uplatní se regulace úhrady a část jeho práce 
zcela legálně nebude uhrazena. Je otázkou, zda 
tento postup je, či není v souladu s ústavními 
principy České republiky. 

Zásadní odpověď na tuto otázku dal 
zejména nález Ústavního soudu ze dne 
22. října 2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13, na zákla-
dě návrhu na zrušení úhradové vyhlášky  
č. 475/2012 Sb., kterou na podnět vedení 
České lékařské komory podala skupina 
senátorů. Jak Ústavní soud ve svých pozděj-
ších nálezech, tak Nejvyšší soud ČR opakovaně 
konstatovaly, že tento nález Ústavního soudu 
je nadále platný a aktuální. V jeho důsledku do-
šlo v systému úhrady zdravotních služeb k ur-
čitým změnám, aniž by však byly zrušeny tzv. 
regulace úhrad. Jednak do dalších úhradových 
vyhlášek byla začleněna jakási „vyviňovací 
klauzule“, jak ji označují především sami léka-
ři, tedy v případě překročení limitu preskripce 
nebo vyžádané péče má poskytovatel zdravotní 
služby možnost odůvodnit toto překročení, 
zejména s ohledem na zdravotní stav svých 
pacientů a potřebné zdravotní služby, a pokud 
toto překročení odůvodní, regulace preskripce 
a vyžádané péče se neuplatní. S ohledem na 
v současné době příznivý stav hospodaření 
zdravotních pojišťoven nejsou u některých 
zdravotních pojišťoven v některých případech 
tyto regulace uplatňovány v poslední době 
vůbec, ač to příslušná úhradová vyhláška 
umožňuje. Takzvaná „vyviňovací klauzule“, 
tedy možnost odůvodnit překročení regulace, 
však dosud nebyla dána u překročení objemu 
poskytování zdravotních služeb pojištěncům.

Pokud jde o překročení objemu zdravot-
ních služeb, zaujalo Ministerstvo zdravotnictví 
zvláštní stanovisko, kterým se snažilo vypořá-
dat s tím, že Ústavní soud označuje jako zcela 
nepřípustné, aby se při překročení limitu další 
zdravotní péče hradila sníženou částkou ve 
výši 30 % hodnoty bodu. Vydavatel úhradové 
vyhlášky, tedy Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
se s touto otázkou vypořádal tak, že posky-
tovatel zdravotních služeb, který má zvlášť 
nákladné pojištěnce, nebude regulován, pokud 
jde o tyto zvlášť nákladné pojištěnce, a úhrada 
péče o ně nebude do regulací zahrnuta. Nechci 
zde podrobně rozebírat různá úskalí tohoto 
ustanovení, ale především je zajímavé, kdo 
je oním zvlášť nákladným pojištěncem. Je to 
pojištěnec, u kterého úhrada poskytnutých 

zdravotních služeb činí pětinásobek nebo více 
než pětinásobek průměrné úhrady. Tedy jde-li 
například o pojištěnce, kde jde o čtyřnáso-
bek, trojnásobek nebo dvojnásobek průměrné 
úhrady, není na tyto „dražší pojištěnce“ brán 
zřetel, zohlední se jen případy pětinásobně 
„drahého pojištěnce“ nebo více než pětinásob-
ně drahého. Tuto konstrukci považuje Mini-
sterstvo zdravotnictví za vyřešení stanoviska 
Ústavního soudu k nepřípustnosti snížení výše 
úhrady v případě překročení regulace objemu 
poskytovaných zdravotních služeb. Otázkou, 
zda právě tato konstrukce je skutečně v soula-
du s ústavními principy a ústavním pořádkem 
České republiky i s nálezem Ústavního soudu, 
který je závazný pro všechny státní orgány 
i pro zdravotní pojišťovny, se dosud Ústavní 
soud meritorně nezabýval. Na rozdíl od pře-
kročení preskripce a vyžádané péče zde dosud 
v úhradových vyhláškách nebyla dána možnost 
poskytovateli zdravotních služeb odůvodnit 
překročení výše úhrady jinak než oním „pě-
tinásobkem“ a tím dosáhnout neuplatnění 
regulace objemu péče. 

Zkusme se nyní podívat na závěry nále-
zů Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyšší-
ho soudu ČR týkající se této problematiky. 

Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 
2013 spisová značka Pl. ÚS 19/13

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
19/13 ze dne 22. října 2013, kterým byla 
zrušena úhradová vyhláška č. 475/2012 Sb. 
pro rok 2013 pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústa-
vy České republiky a čl. 26 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod a jehož trvalou 
platnost potvrdily další nálezy Ústavního 
soudu i stanoviska Nejvyššího soudu ČR, 
mimo jiné uvádí: 

„Ačkoliv z práva podnikat a provozovat ji-
nou hospodářskou činnost podle čl. 26 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod neplyne právo 
na zisk, stát je povinen vytvářet takové podmín-
ky, které umožní jednotlivcům usilovat o jeho 
dosažení. Tento závěr se v plné míře uplatní 
i ve specifických poměrech podnikání v oblasti 
poskytování zdravotní péče, kde jsou v některých 
odbornostech hrazeny zdravotní výkony převáž-
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ně nebo dokonce výlučně z veřejného zdravotní-
ho pojištění. Důsledkem jsou tak požadavky ve 
vztahu k regulaci úhrad za poskytnuté výkony, 
které by při normálním běhu věcí, odhlédnuv od 
případných rizik přirozeně spojených s podni-
káním, měly umožňovat (nikoliv zajišťovat) víc 
než jen pokrytí nákladů poskytovaných služeb. 
Z hlediska práva na podnikání by naopak byla 
nepřijatelná taková úprava, která by tyto ná-
klady, byť jen částečně, systémově přenášela na 
poskytovatele.“… 

„Dosažení uvedeného objemu se význam-
ným způsobem dotýká výše úhrady, na kterou 
vznikne poskytovatelům specializované am-
bulantní péče nárok vůči zdravotní pojišťov-
ně, nemá však vliv na rozsah, v jakém jsou po- 
vinni poskytovat zdravotní péči. Ti totiž ani po 
jeho dosažení nemohou odmítnout poskytnutí 
neodkladné péče, a nestanoví-li zákon jinak, 
tak v případě pojištěnců, s jejichž zdravotní 
pojišťovnou mají uzavřenou smlouvu, ani po-
skytnutí péče jiné (srov. § 48 zákona č. 372/2011 
Sb. o zdravotních službách).“…

„Poskytovatelé nemohou předvídat celkový 
rozsah zdravotních služeb, které budou v průběhu 
roku nuceni poskytnout, a stejně tak nemohou 
ovlivnit, zda nedojde k jejich výraznému navýšení 

v důsledku mimořádných událostí … Pouhou 
možnost, že zdravotní pojišťovna takovouto část-
ku poskytne ze svých zdrojů dobrovolně (tj. na 
základě individuálního ujednání mezi ní a posky-
tovatelem podle poslední věty § 17 odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění), nelze považo-
vat ve vztahu k poskytovatelům za relevantní 
garanci nebo systémové řešení problému. Podle 
Ústavního soudu je totiž problematická již sa-
motná možnost uzavírání těchto individuálních 
dohod, jež nemá žádná transparentní pravidla 
a z podstaty věci umožňuje nerovný přístup vůči 
poskytovatelům ze strany zdravotní pojišťovny. 
Napadená vyhláška tak zcela nepřijatelně platí 
pro jednoho adresáta méně a pro jiného více.“ …

„Uvedené nedostatky napadené právní 
úpravy nejsou neutrální ani z hlediska čl. 31 
Listiny základních práv a svobod. Vyhláškou 
nastavené limitace totiž pro nedostatek 
garancí jakéhokoliv dorovnání fakticky 
nutí jednotlivé poskytovatele k tomu, aby 
ve vlastním ekonomickém zájmu omezovali 
poskytovanou zdravotní péči (např. odkládali 
operace či jiné výkony na příští rok) nebo se 
jejímu poskytování v maximální přípustné míře 
vyhýbali. V situaci, kdy to, zda jde v určitém pří-
padě o neodkladnou péči, nelze před poskytnu-

tím zdravotní služby zcela jednoznačně zjistit, 
tento stav může vést i k obecně restriktivnímu 
přístupu ze strany lékařů při tomto posuzování 
a v konkrétních případech tak i k ohrožení života 
jednotlivých pacientů, došlo-li pod tímto tlakem 
k tomu, že jim bylo poskytnutí zdravotní péče 
odmítnuto z důvodu nesprávného posouzení 
neodkladnosti. Ústavní soud se domnívá, že 
i na tuto negativní stránku napadené právní 
úpravy musí brát ministerstvo do budoucna 
zřetel.“…

„I když lze v některých směrech připustit 
větší efektivnost limitace výše úhrad před jinými 
způsoby kontroly hospodárného vynakládání 
prostředků veřejného zdravotního pojištění, ne-
existuje žádný důvod, aby stanovení výše úhrad 
zcela abstrahovalo od možnosti, že k překročení 
stanoveného objemu zdravotní péče nedojde jen 
v důsledku plýtvání či jejího nadužívání, nýbrž 
také v důsledku řádného plnění zákonných po-
vinností ze strany poskytovatele. Základním 
problémem předmětné právní úpravy je 
tak absence nároku na dorovnání či kom-
penzaci, který by dopadal na tuto situaci. 
Již dnes nakonec judikatura soudů přiznává 
nárok na úhradu neodkladné péče i v přípa-
dech, kdy byl dohodnutý finanční limit v daném 
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období vyčerpán, přičemž to, že tak činí nad 
rámec, a nikoliv na základě úhradové vyhlášky, 
samo o sobě vypovídá o jejím obsahovém defici-
tu. Právě z tohoto důvodu napadená povinnost 
neobstála v tomto kroku testu proporcionality, 
a tudíž je v rozporu s právem dotčených posky-
tovatelů na podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod.“

„Z výše podrobně uvedených důvodů dospěl 
Ústavní soud k závěru, že napadená vyhláška 
je v částech, kterými stanoví regulační srážky 
v rozporu se zásadou předvídatelnosti a zákazem 
svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy, dále zásadou 
rovnosti v právech podle čl. 1 Listiny a právem 
podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny v částech, 
kterými stanoví limitace výše úhrad prostřed-
nictvím snížené hodnoty bodu, v rozporu s čl. 26 
Listiny. Ustanovení § 17 vyhlášky je pak v roz-
poru s čl. 1 a čl. 26 odst. 1 Listiny, neboť zakládá 
neodůvodněnou nerovnost mezi smluvními a ne-
smluvními poskytovateli z hlediska výše úhrad 
za poskytnutou neodkladnou péči.“

Nález Ústavního soudu ze dne  
8. prosince 2015, sp. zn. Pl. ÚS 5/15

K ústavní stížnosti podané proti úhradové 
vyhlášce na rok 2015 č. 324/2014 Sb. se Česká 
lékařská komora nepřipojila, neboť považovala 
za dostatečné a přesvědčivé závěry Ústavního 
soudu z roku 2013 a neshledávala důvod k další 
ústavní stížnosti, která navíc svým obsahem 
nebyla zcela v souladu s právními názory České 
lékařské komory. Významné je, že tento nález 
pléna Ústavního soudu, který se již v poněkud 
jiném složení zabýval opět otázkou ústavnosti 
regulací zdravotních služeb, v plném rozsahu 
potvrdil platnost všech závěrů předchozího ná-
lezu Ústavního soudu z roku 2013. V uvedeném 
nálezu, který se z větší části týkal poskytování 
ústavní zdravotní péče, se mimo jiné uvádí: 

„Stanovený způsob výpočtu výše úhrad ne-
vylučuje, že někteří poskytovatelé zdravotních 
služeb budou (případně i po dobu více let) hos-
podařit se ztrátou, ani tato skutečnost se však 
sama o sobě nedotýká podstaty a smyslu práva 
podnikat. Každý poskytovatel musí především 
sám usilovat o to, aby jeho činnost byla co nej- 
efektivnější a aby mu při ní nevznikaly zbytečné 
náklady, i kdyby se přitom ukázalo, že někteří 
poskytovatelé vzhledem ke konkrétním podmín-
kám v místě svého podnikání za současného na-
stavení výše úhrad fakticky nemohou dosáhnout 
zisk, v rovině uvedeného práva by se jednalo jen 
o důsledek jejich vlastního rozhodnutí ohledně 
způsobu a místa podnikání a s ním spojeného 
podnikatelského rizika. Přesto je třeba uznat, 
že na zajištění činnosti některých poskytovatelů 
může být dán veřejný zájem, plynoucí zejména 

z ústavního požadavku zajistit přístup k místně 
a časově dostupné zdravotní péči poskytované 
bezplatně na základě veřejného pojištění. Identi-
fikace tohoto zájmu v konkrétním případě a jeho 
zohlednění při výpočtu výše úhrad tak, aby se 
činnost těchto zařízení ekonomicky vyplatila, již 
nicméně překračuje předmět úhradové vyhlášky, 
kterým je toliko plošné stanovení pravidel pro 
výpočet těchto úhrad. K posouzení a zajištění 
tohoto veřejného zájmu slouží naopak jiné ná-
stroje, mezi něž lze řadit možnost zdravotní pojiš-
ťovny uzavřít s příslušným poskytovatelem podle 
§ 17 odst. 1 a 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění dohodu, jejímž předmětem bude jiné 
(z hlediska poskytovatele příznivější) určení výše 
úhrad, popř. regulačních omezení. Ústavní soud 
zdůrazňuje, že výkonu tohoto oprávnění 
nelze rozumět toliko jako projevu autonomie 
vůle zdravotní pojišťovny. V první řadě jde 
o prostředek, k jehož využití musí zdravot-
ní pojišťovna přistoupit, je-li to nezbytné 
k naplnění její povinnosti podle § 46 odst. 1 
téhož zákona zajistit poskytování hrazených 
služeb svým pojištěncům, včetně jejich míst-
ní a časové dostupnosti. Jeho smyslem tak 
zkrátka není poskytnutí určitého beneficia 
některému z poskytovatelů na základě volné 
úvahy zdravotní pojišťovny, nýbrž možnost 
provádět úpravy nastavení výše úhrad podle 
úhradové vyhlášky, pokud by její aplikace 
v konkrétních případech ohrožovala dostup-
nost zdravotní péče. V případě poskytovate-
lů lůžkové péče by byla takto modifikovaná 
výše úhrad východiskem pro celkovou pau-
šální úhradu, na kterou jim vznikne nárok 
podle úhradových vyhlášek v příštích letech, 
bude-li v tomto ohledu zachována jejich do-
savadní koncepce. Uvedený poukaz na možnost 
individuálního ujednání neznamená odklon od 
právního názoru vysloveného v nálezu sp. zn. Pl. 
ÚS 19/13, podle něhož nelze spatřovat v pouhé 
možnosti, že zdravotní pojišťovna poskytne ze 
svých zdrojů dobrovolně (tj. na základě indivi-
duálního ujednání mezi ní a poskytovatelem) 
náhradu nezbytných nákladů neodkladné péče, 
jež byla poskytnuta nad rámec úhradovou vy-
hláškou stanovené limitace, relevantní garanci 
nebo systémové řešení problému nastavení výše 
úhrad, v jehož důsledku by tyto náklady nesl sa-
motný poskytovatel. Toto oprávnění sleduje účel 
jiný, a to možnost přihlédnout při stanovení výše 
úhrad ke specifikům jednotlivých poskytovate-
lů, která jsou významná z hlediska požadavku 
dostupnosti zdravotní péče a nemohou být smys-
luplně zohledněna již v rámci výpočtu výše úhrad 
podle úhradové vyhlášky.“ …

Podle mého názoru lze této části nálezu 
Ústavního soudu rozumět tak, že v individu-

álních případech, kdy je to odůvodněno, není 
pouze právem, ale je i povinností zdravotní 
pojišťovny přihlédnout k individuálním 
podmínkám, kvůli kterým došlo k překro-
čení průměrné výše úhrad a regulace jejich 
výše, a nejde tedy pouze o libovůli zdravot-
ní pojišťovny, ale jde o povinnost zdravotní 
pojišťovny uzavřít dohodu, která by kom-
penzovala vzniklou situaci poskytovateli 
zdravotních služeb. Ústavní soud znovu po-
tvrzuje, že podmínky pro případné individuální 
ujednání a odklon od regulací stanovených 
úhradovou vyhláškou musí být transparentní, 
a nejde tedy o libovůli zdravotní pojišťovny, ale 
o právo poskytovatele zdravotní služby v zájmu 
samotných pojištěnců – pacientů. 

Za vhodné považuji citovat ještě z rozsudku 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2018, 
sp. zn. 32 Cdo 5718/2017, který cituje někte-
ré závěry, jak obou nálezů pléna Ústavního 
soudu z roku 2013 a posléze z roku 2015, tak 
některé nálezy senátů Ústavního soudu, které 
se rovněž týkaly problematiky regulace úhrad 
zdravotních služeb. 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR  
ze dne 27. února 2018,  
sp. zn. 32 Cdo 5718/2017

„Ještě zdrženlivější postoj Ústavní soud za- 
ujal v dalším svém zásadním rozhodnutí, v nále-
zu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 5/15, jímž za-
mítl návrh na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb.,  
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro rok 2015. Zdů-
raznil, že povinnosti spojené s výkonem činnos-
ti poskytovatelů zdravotních služeb za účelem 
zajištění dostupnosti zdravotní péče významně 
omezují prostor k tomu, aby tito poskytovatelé 
v reakci na případnou nízkou výši úhrad mohli 
snížit své výdaje, především tak nemohou učinit 
na úkor zákonem požadovaného rozsahu a kva-
lity poskytovaných zdravotních služeb. Ve vazbě 
na to uzavřel, že vyhláška, kterou se stanoví 
hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení, by se dotýkala pod-
staty a smyslu práva podnikat podle čl. 26 
odst. 1 Listiny, jestliže by na jejím základě 
stanovená výše úhrad byla s ohledem na roz-
sah poskytnutých hrazených služeb natolik 
nízká, že by fakticky – bez jakékoliv jiné 
kompenzace – přenášela náklady bezplatně 
poskytované zdravotní péče, které by měly 
být hrazeny z veřejného zdravotního pojiš-
tění, na jednotlivé poskytovatele, a z tohoto 
důvodu jim znemožňovala dosažení alespoň 
přiměřeného zisku.“…

Nejvyšší soud ČR dále poukazuje na nález 
Ústavního soudu (senátu) ze dne 18. 7. 2017,  
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sp. zn. IV. ÚS 2545/16, podle kterého „technický 
způsob výpočtu úhrad pro určitý segment zdra-
votní péče, výše hodnoty bodu či případné limity 
úhrad nemají samy o sobě ústavní rozměr; ten 
může být dán až konkrétní výší částky, kterou 
je péče hrazena, posuzovanou v podmínkách 
konkrétního případu. Zdůraznil, že z nálezu 
sp. zn. Pl. ÚS 19/13 nelze dovodit, že v každém 
jednotlivém případě musí aplikace pravidel 
z úhradové vyhlášky způsobovat protiústavní 
důsledky, neboť ty jsou závislé na kontextu po-
užití pravidel upravených v právním předpise, 
tedy vždy na konkrétních skutkových okolnostech 
posuzovaného případu.“… 

„Z článku 95 Ústavy vyplývá, že soudce je 
při rozhodování vázán jen zákonem, nikoli jiným 
právním předpisem, a jde-li o jiný právní předpis 
( jímž jsou též posuzovány úhradové vyhlášky), je 
oprávněn (a též povinen) posoudit soulad jiného 
právního předpisu se zákonem, tím spíše pak se 
zákonem ústavním…“…

„Ústavní soud ostatně v navazující judikatu-
ře vysvětlil, že aplikace ústavně problematických 
pravidel úhradové vyhlášky nemusí způsobovat 
protiústavní důsledky v každém jednotlivém pří-
padě, neboť ty jsou závislé na konkrétních skut-
kových okolnostech posuzovaného případu, a že 
protiústavní důsledky mohou nastat právě 
až ve chvíli, kdy bude tvrzeno a prokázáno, 
že úhrada za zdravotní péči není způsobilá 
pokrývat ani nutně vynaložené náklady na 
tuto péči, resp. znemožňuje dosažení alespoň 
přiměřeného zisku.“

Nejvyšší soud ČR dále sám uvádí s odkazem 
na některá svá předchozí rozhodnutí a rozhod-
nutí Ústavního soudu, že je vždy třeba vycházet 
z individuálních rozměrů každého jednotlivého 
případu. 

Co z toho lze v současné době dovodit
Lze předpokládat, že je spíše malá naděje 

na to, že by na základě návrhu skupiny poslan-
ců či senátorů Ústavní soud zrušil úhradovou 
vyhlášku nebo její část, byť je myslím evident-
ní, že alespoň pokud jde o pouhé zohledně-
ní pětinásobně drahého pojištěnce a jinak 
uplatňování regulace objemu poskytovaných 
zdravotních služeb bez možnosti odůvodnit 
jiné než pětinásobné překročení u jednot-
livého pojištěnce, není rozhodně v souladu 
s citovanými nálezy pléna Ústavního soudu. 

Jak Ústavní soud, tak Nejvyšší soud ČR 
však ve svých pozdějších rozhodnutích v zása-
dě respektují platné závěry nálezu Ústavního 
soudu, který zrušil úhradovou vyhlášku na 
rok 2013, tedy nálezu ze dne 22. října 2013, 
sp. zn. Pl. ÚS 19/13. Jak pozdější zdrženlivější 
a restriktivnější nálezy Ústavního soudu, tak 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v zásadě 
platné závěry tohoto pro poskytovatele i zdra-
votní pojišťovny zásadního nálezu Ústavního 
soudu nadále respektují. 

Jak Ústavní soud, tak Nejvyšší soud 
ČR však zdůrazňují, že, aniž by bylo nut-
no rušit některá ustanovení úhradové 
vyhlášky z důvodu nesouladu s ústavním 
pořádkem České republiky, je třeba každý 
případ posuzovat individuálně a každý 
poskytovatel zdravotních služeb může 
individuálně s odkazem na uvedené nále-
zy Ústavního soudu, především na nález 
z roku 2013, požadovat, aby v konkrétním 
individuálním případě bylo vzato v úva-
hu, že uplatněním regulací mu nebylo 
umožněno dosáhnout přiměřeného zisku 
či dokonce mu ani nebyly kompenzovány 
vynaložené náklady. 

Je zajímavé, že v některých případech jak 
Ústavní soud, tak Nejvyšší soud ČR zdůrazňu-
je, že protiústavní by byl stav, kdy by poskyto-
vatel musel dlouhodobě dotovat své podniká-
ní v oblasti poskytování zdravotní péče, které 
je limitováno úhradovou vyhláškou, a kdy 
by poskytnutá úhrada byla taková, že by tím 
nebyly vyrovnány alespoň jeho náklady. Je 
však nutno vzít v úvahu, že nakonec ve všech 
rozhodnutích, zejména v obou nálezech pléna 
Ústavního soudu, která posuzovala úhradové 
vyhlášky, nebyla zdůrazněna jen nutnost 
kompenzace všech nákladů poskytova-
tele, ale i jeho právo na přiměřený zisk. 
Podnikatel obecně nemá „právo na přiměřený 
zisk“, protože je jeho věcí, jak si své podnikání 
zařídí a zda se mu podaří zisku dosáhnout či 
nikoli. Pokud však podnikatel ve zdravot-
nictví je zcela odkázán na obecně závazný 
právní předpis, který stanoví cenu jeho 
práce a výši úhrady, která mu bude po-
skytnuta z veřejného zdravotního pojiš-
tění včetně omezení a regulací, pak není 
již v možnostech podnikatele postarat se 
o to, zda dosáhne či nedosáhne zisku, ale 
samotná obecně závazná právní úprava 
mu musí umožňovat přiměřeného zisku 
dosáhnout. Alespoň to lze jednoznačně 
z nálezů Ústavního soudu i rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR vyčíst. 

„Pětinásobně drahý pojištěnec“ není 
ústavně konformním řešením, a  není 
tedy náležitým vypořádáním se s nále-
zem Ústavního soudu z roku 2013 ani 
s pozdějšími nálezy Ústavního soudu. 
Poskytovatel zdravotní služby – soukromý 
lékař – musí mít alespoň možnost prokázat, 
že bez překročení limitů stanovených regu-
lacemi by nemohl splnit svou povinnost vůči 

pacientům a poskytnout jim zdravotní služby 
na náležité odborné úrovni. I pokud úhradová 
vyhláška zatím v rozporu s uvedenými nálezy 
Ústavního soudu a rozhodnutími Nejvyš-
šího soudu ČR tuto možnost poskytovateli 
zdravotní služby nedávala, je nepochybné, 
že poskytovatel zdravotní služby má právo 
tuto skutečnost prokázat a kompenzaci, popř. 
neuplatnění regulací požadovat.

Z uvedeného je třeba usoudit, že v současné 
době iniciovat další návrh na zrušení úhradové 
vyhlášky, která stanoví některé regulace způso-
bem, jenž neodpovídá nálezu Ústavního soudu 
z roku 2013 ani z roku 2015, by patrně nebylo 
efektivní a případné zamítnutí návrhu, pokud 
by jej byla ochotna podat skupina senátorů 
nebo poslanců, by nepřineslo pro soukromé 
lékaře ani nemocnice nic pozitivního. Na druhé 
straně každý poskytovatel zdravotní služby má 
možnost, pokud samotná jednání nebo smírčí 
jednání se zdravotní pojišťovnou nepovedou 
k dohodě, obrátit se na soud a požadovat, aby 
vzal v úvahu předmětné nálezy Ústavního sou-
du a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, která 
právě odkazují na to, že každý případ má svůj 
individuální rozměr a každý poskytovatel má 
možnost usilovat jak při jednání se zdra-
votní pojišťovnou, tak případně soudní 
cestou o neuplatnění nebo kompenzaci 
regulace úhrad zdravotních služeb, po-
kud by tato byla v rozporu s povinností 
poskytovat zdravotní péči na náležité 
odborné úrovni a pokud by s ohledem na 
plnění této povinnosti nemohl dosáhnout 
ani přiměřeného zisku, nebo dokonce by 
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Nové zákony a novely přijaté v říjnu 
2019 se vztahem ke zdravotnictví
V měsíci říjnu 2019 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2021. Dále vyšla novela 
zákona o elektronické evidenci tržeb, provedená zákonem č. 256/2019 Sb., která zavádí povinnost 
vedení EET i pro poskytovatele zdravotních služeb, avšak v jejich případě s možností zvláštního režimu, 
a novela zákona o léčivech provedená zákonem č. 262/2019 Sb., zakotvující mimo jiné institut lékového 
záznamu. Znění těchto právních předpisů lze nalézt na webových stránkách komory www.lkcr.cz v rubrice 
Knihovna zdravotnické legislativy.

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, zna-
leckých kancelářích a znaleckých ústa-
vech, obsahuje mimo jiné důležité ustano-
vení iniciované Českou lékařskou komorou. 
Podmínkou pro výkon znalecké činnosti je 
mimo jiné osvědčení profesní komory zřízené 
zákonem u znaleckých odborností, u kterých 
je zákonem komora zřízena. Znalci lékař-
ských oborů budou tedy muset mít osvěd-
čení ČLK o způsobilosti vykonávat funkci 
soudního znalce. Dosud zapsaní soudní znalci 
mohou znaleckou činnost vykonávat ještě 
po dobu pěti let od účinnosti zákona, tedy 
od 1. ledna 2021. Poté budou muset splňovat 
nové podmínky stanovené tímto zákonem. 
Mezi podmínky patří nejvyšší dosažená od-
borná kvalifikace v oboru a nejméně pět let 
aktivního výkonu povolání v dané profesi po 
dosažení nejvyšší odborné kvalifikace, dále 
též znalecká zkouška a již zmíněné osvědčení 

profesní komory. Problematikou znalecké 
činnosti ve zdravotnictví a nového zákona se 
budeme v časopise komory ještě v budoucnu 
podrobněji zabývat.

Novela zákona o elektronické evidenci 
tržeb provedená zákonem č. 256/2019 Sb. 
zavádí s účinností od 1. května 2020 povin-
nost vést elektronickou evidenci tržeb pro 
další profese, mimo jiné též pro poskytovatele 
zdravotních služeb. Ustanovení § 11a tohoto 
zákona však umožňuje ve zdravotnictví za 
určitých podmínek vést evidenci tržeb nadále 
formou papírových účtenek a papírového 
vedení evidence přijatých plateb. Pokud 
poskytovatel zdravotních služeb nepřijímá 
platby v hotovosti, EET samozřejmě zavádět 
nemusí. Místo EET si může rovněž pořídit 
platební terminál a přijímat platby pouze 
prostřednictvím platebních karet.

Novela zákona o léčivech provedená 

zákonem č. 262/2019 Sb. stanoví mimo 
jiné zřízení tzv. lékového záznamu o léčivých 
přípravcích, které pacient, jemuž lékař pře-
depisuje lék, dosud užívá, resp. které mu byly 
předepsány a užívat by je měl. Nahlížet do 
lékového záznamu bude oprávněn registru-
jící poskytovatel, každý ošetřující lékař (tedy 
i každý lékař, který pacientovi předepisuje 
jakýkoli léčivý přípravek) a lékař zdravot-
nické záchranné služby. Souhlas pacienta je 
předpokládán, pacient je oprávněn případně 
aktivně vyslovit nesouhlas s vedením lékové-
ho záznamu nebo může udělit souhlas jen pro 
některého poskytovatele zdravotních nebo 
lékárenských služeb, svůj souhlas i nesouhlas 
může kdykoliv odvolat. Evidenci bude zajiš-
ťovat Správa souhlasů, která bude součástí 
systému eRecept. Podrobnosti má stanovit 
prováděcí právní předpis, který dosud vydán 
nebyl.                                                            JUDr. Jan Mach

úhrada nekompenzovala ani jeho vynalo-
žené náklady. 

Názor právní kanceláře 
České lékařské komory

Regulace úhrad zdravotních služeb 
způsobem, jakým tak činí v posledních lé-
tech úhradové vyhlášky, není spravedlivá 
a může vést k tomu, aby pacientům nebyla 
poskytnuta náležitá zdravotní péče, aby lé-
kař musel zvažovat, zda má zdarma pacienta 
ošetřit častěji, než mu umožňuje úhradová 
vyhláška, nebo zda může předepsat potřebné 
léky a indikovat vyžádanou péči, aniž by mu 
za to byla krácena úhrada za poskytnuté 
zdravotní služby z veřejného zdravotního 
pojištění. Celý způsob takto upravené re-
gulace úhrad zdravotních služeb a snahy 
o hospodárné, účelné a efektivní čerpání pro-
středků zdravotního pojištění je zavádějící 
a způsob, jakým dosud zdravotní pojišťovny 
a vydavatel úhradové vyhlášky reagovaly na 

některé výtky Ústavního soudu, je napros-
to nedostačující. Poskytovatel zdravotní 
služby, který má smlouvu se zdravot-
ní pojišťovnou příslušného pojištěnce 
a poskytne pojištěnci péči na náležité 
odborné úrovni, by měl mít rozhodně 
právo na plnou úhradu této péče bez 
jakékoli regulace, bez jakýchkoli regu-
lačních srážek, stejně tak by neměl být 
jakkoli sankcionován za to, že předepsal 
adekvátní léčivé prostředky nebo indiko-
val potřebnou komplementární péči. Měl 
by mít uhrazenu veškerou péči, kterou 
pojištěncům poskytl v plném rozsahu. 

To však neznamená, že by nebylo možno 
odmítnout úhradu za zdravotní péči, která byla 
prokazatelně nehospodárná, zbytečná nebo 
nadbytečná. Od toho od počátku v systému 
veřejného zdravotního pojištění v České re-
publice existuje princip kontroly ze strany re-
vizních lékařů zdravotních pojišťoven, kteří jsou 
oprávněni kontrolovat účelnost a hospodárnost 

využívání nebo poskytování zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
a mohou rozhodnout o tom, že nehospodárná, 
zbytečná nebo nadbytečná péče uhrazena ne-
bude. Samozřejmě i jejich rozhodnutí nemohou 
být rozhodnutími konečnými, ale mohou být 
přezkoumatelná jak v určitém smírčím jednání 
mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem, 
který by naopak nesouhlasil se závěry revizního 
lékaře, tak případně v řízení soudním, kde by 
patrně bylo rozhodující expertní posouzení 
celého případu, zda lékař skutečně postupoval 
s nadbytečnými náklady, nehospodárně nebo 
poskytl zdravotní služby, které nebyly indiko-
vány. Ve všech ostatních případech by mělo být 
jako ve všech ostatních odvětvích hospodářství 
pravidlem, že za odvedenou práci obdrží sou-
kromý lékař nebo nemocnice náležitou odměnu 
stanovenou v daném případě Seznamem zdra-
votních výkonů s bodovými hodnotami bez 
jakýchkoliv regulačních omezení. 

JUDr. Jan Mach, advokát ,ředitel právní kanceláře ČLK
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EUTANAZIE

Návrh zákona o eutanazii  
míří do Sněmovny
V souvislosti s blížícím se předložením návrhu zákona o eutanazii se v Poslanecké sněmovně v průběhu října 
uskutečnily dvě konference. Odborné konference na půdě sněmovny mají sloužit především našim zákonodárcům 
k orientaci v problematice, o které budou hlasovat. Zájem poslanců byl mizivý, účast by se dala spočítat doslova 
na prstech jedné ruky, a tak obě konference posloužily spíše jako platforma pro odbornou veřejnost. 

Dvě odborné konference poslance téměř nezajímaly

Konference proběhly dvě:  
4. 10. konference ve smyslu „proti“ 
nazvaná „Kvalitní paliativní péče 
jako prevence eutanazie“ a 14. 10. 
ve smyslu „pro“ s názvem „Roz-
hodování na konci života a euta-
nazie – právní, etické a společen-
ské aspekty“. Z řad zákonodárců 
byla první konference zaštítěna 
poslankyní Pavlou Golasowskou 
(KDU-ČSL), druhá poslankyní 
Věrou Procházkovou (ANO). 

Jako prevenci matení pojmů, 
která se bohužel vyskytuje i mezi 
odbornou zdravotnickou veřej-
ností, považuji za nutné uvést, 
že v případě legalizace eutana-
zie se jedná o aktivní usmrcení 
pacienta na vlastní žádost léka-
řem anebo lékařem asistovanou 
sebevraždu. Naopak se nejedná 
o ukončení léčby na žádost pa-
cienta, ustoupení od tzv. marné 
léčby ani o poskytnutí terminální 
analgosedace. 

Příspěvky první konferen-
ce, jak již napovídá název, byly 

zaměřeny především na podpo-
ru paliativní a hospicové péče, 
zkvalitnění a humanizaci naše-
ho zdravotnictví včetně vzdě-
lávacího systému. Mottem celé 
konference by mohla být para-
frázovaná myšlenka jednoho ze 
zahraničních hostů prof. Theo 
Boera: „Můžeme považovat spo-
lečnost za kulturní a kultivova-
nou, pokud místo odstranění pro-
blému řeší situaci odstraněním 
člověka?“ Následné příspěvky 
pak rozvíjely argumentaci, proč 
je nepřípustné, abychom jako 
společnost dovolili takovéto ře-
šení problematiky nemoci a umí-
rání. Výše zmíněný dr. Theo Boer 
je nizozemský profesor zdravot-
nické etiky, původně zastánce eu-
tanazie a také bývalý člen výboru 
pro eutanazii, který v současné 
době, po vyhodnocení holand-
ských zkušeností, důrazně varuje 
země uvažující o legalizaci eu-
tanazie před ukvapenými kroky. 

Z úvodního příspěvku MUDr. 
Marie Svatošové, zakladatelky 
hospicového hnutí v ČR, vyplý-
vají dvě základní roviny příčin 
volání po eutanazii: medicínská 
a společensko-vztahová. Na poli 
medicíny se jedná především 
o nejasné povědomí veřejnosti 
včetně odborné o tom, co vlastně 
eutanazie je, hrubé chyby v ošet-
řovatelské a  medicínské péči, 
resp. syndrom vyhoření, strach 
ze smrti ve smyslu protrahova-
ného, bolestivého umírání. Tyto 
příčiny jsou řešitelné a vymaha-
telné např. dodržováním zákona 

o zdravotních službách, kvalit-
ní výukou na školách, edukací 
veřejnosti atp. Složitější řešení 
mají příčiny společenské, mezi 
něž patří zejména pocity seniorů 
„nebýt na obtíž“, absence smyslu 
života při zhoršeném zdravotním 
stavu a celospolečenský problém 
pohrdání hodnotami a pocity „ot-
rávenosti životem“. Tyto příčiny 
jsou řešitelné obtížně, dlouhodo-
bě, nelze je vtěsnat do paragra-
fů. Často vycházejí ze špatných 

výchovných modelů, kompliko-
vaných rodinných vztahů apod. 

Podle doktorky Svatošové je 
také třeba mít se na pozoru před 
emotivně-manipulativními srdce- 
ryvnými příběhy v médiích. Z mi-
mořádných případů totiž nelze 
vyvozovat obecné soudy, natož 
zákony (viz např. italská kauza 
„DJ Fabo“). 

Častým a zásadním argumen-
tem zastánců legalizace eutanazie 
je argument nesnesitelné fyzické 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.
Mgr. Lucie Smoleňová, tel. 739 532 070,  mail lucie.smolenova@pharmonia.cz
Pharmonia s.r.o., kanceláře Praha – Brno – Bratislava 
www.pharmonia.cz

Pharmonia je specializovaná personální agentura s tradicí 16 let 
nejen pro farmaceutické fi rmy, nově také pro lékaře a sestry

LÉKAŘI DO NĚMECKA
Aktuálně hledáme lékaře na pozice:
■ vedoucí lékař gynekologie do Bavorska
■ vedoucí lékař gynekologie do Dolního Saska
■ vedoucí / odborný lékař neurologie do Bavorska
■ vedoucí lékař interní medicíny do Bavorska
■ vedoucí / odborný lékař anesteziologie do Bavorska
■  sekundární lékař anesteziologie do Bavorska – 

vhodné i pro absolventy
■  sekundární lékař chirurgie / traumatologie – 

vhodné i pro absolventy
■  odborný / sekundární lékař internista / 

chirurg / praktik do Bavorska – 0,5 úvazek

Nabízíme:
■ úleva od administrativy
■ vysoký výdělek 4 500–13 000 euro měsíčně podle pozice
■ menší i větší nemocnice včetně univerzitních klinik
■ podpora v Česku i Německu, služba je bezplatná
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bolesti. Ten však vzhledem k me-
dicínskému pokroku v 21. století 
není relevantní. Jak již bylo na-
značeno, daleko zásadnějším 
důvodem volání po eutanazii je 
subjektivní pocit ztráty důstoj-
nosti a  snížené kvality života. 
Řešením je podpora a rozvoj kva-
litní paliativní a hospicové péče, 
která trpícím pacientům i jejich 
rodinám nabízí podporu ve všech 
oblastech (biopsychosocio-spi-
rituální). Podle definice je cílem 
paliativní péče „zmírnit bolest 
a další tělesná a duševní strádání, 
zachovat pacientovu důstojnost 
a poskytnout podporu jeho blíz-
kým“. K tomuto tématu přednesl 
podnětný příspěvek týkající se 
humanizace služeb pacientům 
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, 
ředitel Hospice sv. Jana Nepomu-
ka Neumanna a prezident Aso-
ciace poskytovatelů hospicové 
paliativní péče. 

Proti uzákonění eutanazie 
v nemalé míře stojí jasné zku-
šenosti z jiných států, zejména 
z Nizozemska. V první řadě se 

jedná o tzv. fenomén „kluzkého 
svahu“, o němž informoval Mgr. 
et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., již na 
květnové konferenci ČLK. Tento 
fenomén zahrnuje nejen rapidní 
nárůst počtu eutanazií za posled-
ních 15 let, ale i postupné roz-
volňování kritérií a rozšiřování 
aplikace na pacienty s demencí, 
stařeckými syndromy, psychiat-
rickými a mentálními onemoc-
něními. Během konference také 
opakovaně zaznívalo varování, že 
legalizace eutanazie může stavět 
vulnerabilní pacienty pod psy-
chologický tlak od práva zemřít 
na „povinnost“ zemřít. Například 
neproduktivní seniory nebo ro-
diny s těžce postiženým dítětem, 
které ekonomicky zatěžují sys-
tém nebo se prostě jen „cítí být 
na obtíž“. 

V souvislosti s nizozemskými 
zkušenostmi stojí za upozornění 
také data týkající se problema-
tiky sebevražd v Holandsku, na 
která ve své přednášce upozornil 
prof. Boer. Oproti předpokláda-
nému poklesu počtu sebevražd 

došlo naopak k jejich nárůstu, 
a to o 35 % za posledních 10 let, 
zároveň ve stejné době narostl 
počet registrovaných eutanazií 
o 150 %. Společnost totiž euta-
nazií dostává signál, že „řešit pro-
blémy smrtí“ je normální. 

Předkladatelka zákona posl. 
MUDr. Procházková proklamuje, 
že český návrh zákona vychází 
z lucemburského modelu. Argu-
mentuje tím, že v Lucembursku 
se počty eutanazií drží na kon-
stantně nízké úrovni. Zde je třeba 
uvést, že Lucembursko má zhru-
ba 560 tisíc obyvatel, má silnou 
ekonomiku a rozvinutou kvalit-
ní paliativní péči. Z příspěvku  
dr. Franka Jacoba, lucemburské-
ho lékaře a specialisty na pali-
ativní péči, vyplynulo, že nízký 
počet eutanazií v Lucembursku 
může být dán také tím, že lékaři 
nejsou ochotni eutanazii vykoná-
vat. Upozornil též na to, že není 
možné aplikovat zákony jiných 
zemí tam, kde je odlišná sociální, 
ekonomická a kulturní situace. 

Původně plánovaný příspě-
vek ministra zdravotnictví Ada-
ma Vojtěcha (ANO), který se 
z  pracovních důvodů omluvil, 
nahradila jeho náměstkyně. Ex-
plicitně uvedla, že ministr zdra-
votnictví nepodporuje uzákonění 
eutanazie v ČR. 

Na konferenci nechyběl ani 
pohled právníka. Závěrečný 
příspěvek JUDr. Jakuba Kříže, 
Ph.D., nejenže znovu akcentoval 
výše zmíněné obavy z legislativ-
ního rozvolňování a zneužitel-

nosti zákona, ale poukázal také 
na nebezpečí změny mentality, 
pokud eutanazie začne být pova-
žována za jednu ze zdravotních 
služeb. Bude se zkrátka jednat 
o způsob, jakým lékař bude lege 
artis „zmírňovat bolest a respek-
tovat názory a potřeby nemocné-
ho“, a protože pacient bude mít 
ze zákona na tento výkon „prá-
vo“, bude zde potřeba také ně-
koho, kdo bude mít „povinnost“ 
toto právo vykonat. Dále zmínil 
ekonomické konotace, proble-
matiku vymahatelnosti a výhrady 
svědomí. Upozornil také na to, že 
v mezinárodním právu je eutana-
zie opakovaně odmítána a pova-
žována za neetickou a Světová 
lékařská asociace vyzývá lékaře, 
aby se eutanazie neúčastnili. 

Na této konferenci vystoupili 
čeští i zahraniční odborníci na-
příč obory zdravotnictví, etiky, 
práva, managementu, zaznělo 
též svědectví klienta hospicové 
péče a také zakladatelky Domácí-
ho hospice Duha Jany Sieberové. 
Vždy po dvou blocích přednášek 
byl prostor pro otevřenou diskusi 
pro všechny. Druhá konference, 
ve prospěch legalizace eutanazie, 
proběhla ve stejných prostorách 
Poslanecké sněmovny. Všichni 
pozvaní přenášející byli právníci 
ze zemí, kde je eutanazie v ně-
jaké míře legální (Nizozemsko, 
Belgie, Lucembursko, Německo, 
Švýcarsko). Prostor pro diskusi 
nebyl, pouze bylo možné polo-
žit dotazy psanou formou (ruč-
ně nebo přes webovou aplikaci) In
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s příslibem zodpovězení v závěru 
konference u „kulatých stolů“. 
Kdo vytrval, mohl se přesvědčit, 
že otázky kladené moderátorem 
byly transformovány na míru za-
hraničním hostům, nikoli polože-
ny v původním znění. 

Spojující myšlenkou příspěv-
ků všech zahraničních hostů by 
mohl být výrok lucemburského 
právníka prof. Stefana Brauma, 
že „legalizací eutanazie posunu-
jeme paradigma od ochrany živo-
ta za všech okolností k respektu 
autonomie pacienta“. Jak také 
uvedla německá právnička prof. 
Elisa Hoven: „Nemůžeme chránit 
pacienta před sebou samým, to 
je příliš paternalistický postoj.“ 

Host z  Nizozemska, práv-
ník prof. dr. Johan Legemaate, 
přítomné mj. ujistil, že na vývoji 
eutanatik pracoval tým lékařů 
a farmaceutů, takže se pacienti 
nemusejí obávat, že by je lékaři 
provádějící eutanazii mohli špat-
ně usmrtit. Ve svém příspěvku 
také potvrdil vývoj „kluzkého 
svahu“, ovšem situaci hodnotí po-
zitivně. Je to „correct“, přirozený 
vývoj, evoluce. V současné době 
v nizozemské společnosti pro-
bíhá diskuse, zda eutanazii uzá-
konit i pro děti a seniory „una-
vené životem“, a uvažuje se též 
o možnosti přenést kompetence 
provedení eutanazie i na rodinné 
příslušníky. Na toto téma později 
glosovala právnička ze Švýcarska 
prof. dr. Brigitte Tag, která do-
slova uvedla v neprospěch této 
myšlenky: „Jde o odborný výkon, 

zásadním problémem je, co se 
stane, kdyby pacient nezemřel. 
Musel by pak přijet lékař, přidat 
jed, a  to už by ve švýcarském 
právu bylo klasifikováno jako 
vražda.“ 

Z  právního hlediska bylo 
v Nizozemsku z 6120 evidova-
ných eutanazií v roce 2018 ná-
sledně komisemi vyhodnoceno  
6 případů jako provedených 
v rozporu se zákonem, které ře-
šila komise, jeden případ byl ře-
šen soudní cestou. Žádný z lékařů 
nebyl nakonec sankcionován ani 
odsouzen. 

Následující řečník, prof. Kris-
tof van Assche, právník, který 
se v rámci svého oboru věnuje 
otázkám komodifikace a komer-
cionalizace orgánů lidského těla, 
transplantací a biobank, předsta-
vil belgický model eutanazie. Bel-
gie legalizovala eutanazii krátce 
po Nizozemsku, a to v modelu 
ještě liberálnějším a po daleko 
kratší celospolečenské diskusi. Je 
zde např. legální i eutanazie dětí 
a komise zkoumá provedení eu-
tanazie až po jejím nahlášení lé-
kařem. Tento monitoring „a pos-
teriori“ obhajuje myšlenkou, aby 
„lékaři, kteří chtějí pomáhat pa-
cientům (rozuměj k usmrcení), 
nebyli zbytečně zatahováni do 
různých sporů a komplikovaných 
rozhodování“. Naopak pokud by 
měli provedení eutanazie kon-
zultovat „a priori“, mohlo by to 
mnoho lékařů odradit, a „euta-
nazie by měla problémy, čísla by 
nebyla tak vysoká“. 

Již jsem zmínila, že poslan-
kyně Procházková vychází ve 
„svém“ znění zákona z lucem-
burského modelu, protože je 
zde konstantně nízký roční počet 
eutanazií, a to v řádech jednotek 
(asi 8–10/rok). Zajímavým pa-
radoxem jsou v tomto kontextu 
opakované výzvy lucemburského 
právníka Stefana Brauma, že „je 
velmi potřeba možnost eutana-
zie dostat k  lidem“. Potvrdil, že 
v Lucembursku je mnoho lékařů, 
resp. nemocnic, kteří nechtějí eu-
tanazii provádět, a to především 
z důvodu silně zakořeněné reli-
giozity. Za problematickou po-
važuje také situaci, kdy lékař od-
mítne eutanazii provést. Vedení 
nemocnice má pak povinnost do  
24 hodin dohledat jiného lékaře, 
který eutanazii vykoná. Je totiž 
„nepřijatelné a nesnesitelné, aby 
pacient dlouho čekal, eutanazie 
má být vykonána co nejrychleji 
od pacientova rozhodnutí“. Otáz-
kou je proč. Aby si to pacient ná-
hodou nerozmyslel? Eutanazie 
by totiž pak „měla problémy“. 

Vím, že nejsme ti, kdo bu-
dou o  uzákonění eutanazie 
v ČR rozhodovat, a že ani ná-
zor odborné zdravotnické ve-
řejnosti není v pohledu na tuto 
problematiku jednotný. Přesto 
žádám, abychom se objektiv-
ně zabývali daty a zkušenost-
mi z  jiných zemí a  pravdivě 
z nich vyvozovali potenciální 
důsledky pro naši společnost. 
Otázka na závěr, kterou orga-
nizátoři konference odmítli 
položit zahraničním hostům: 
„Mohou sebelepší právní normy 
ochránit svědomí lékaře, že pa-
cienta zabíjí?“ Studie potvrzují 
nárůst sebevražedného jednání 
a psychických problémů u lé-
kařů provádějících eutanazii. 
V  Nizozemsku narůstá počet 
lékařů, kteří jsou zásadně proti 
eutanazii. Chceme naše již tak 
dost přetížené lékaře, potažmo 
zdravotníky, vystavit dalším 
morálním, sociálním a ekono-
mickým tlakům? 

Gabriela Suchlová, DiS.,  

zdravotní sestra
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WMA eutanazii nadále odmítá

Boj lékařů s klimatickými změnami: 
WMA požaduje rychlou akci 

Světová lékařská asociace (WMA) přijala na pravidelném generálním shromáždění, které se letos konalo od 
23. do 26. října v gruzínské metropoli Tbilisi, revidovanou verzi Deklarace k eutanazii a asistované sebevraždě. 
Pečlivě připravený dokument potvrzuje dlouhodobě odmítavý postoj vlivné mezinárodní organizace k těmto 
klíčovým otázkám lékařské etiky.

Téma boje s klimatickými změnami zřetelně nabývá na významu i na úrovni globálního zdravotnictví. Světová 
lékařská asociace (WMA) totiž na každoročním zasedání generálního shromáždění podpořila rezoluci, v jejímž 
jádru stojí výzva, aby lékaři v jednotlivých státech vyvíjeli v zájmu dosažení tzv. uhlíkové neutrality tlak na 
členy exekutivy. 

Obsah deklarace prošel podle oficiálních 
informací WMA intenzivní debatou za účasti 
odborníků z řad lékařské i nelékařské obce 
z celého světa. Revidovaná verze akcentu-
je obecně řečeno úctu k lidskému životu. 
„WMA nevybočuje z  předešlého postoje  
a je i nadále velmi silně zavázána principům 
etiky v medicíně, v jejichž jádru stojí maxi-
mální možný respekt k lidskému životu. Také 
proto eutanazii i asistovanou sebevraždu 
nadále odmítá,“ stojí v preambuli přísluš-
ného vyjádření.  

„Nikdo nemůže lékaře nutit, aby se na 
eutanazii nebo asistované sebevraždě podílel. 

Stejně tak se žádný lékař nemůže dostat do 
situace, kdy by byl povinen činit rozhodnutí 
vedoucí k ukončení života člověka uvedeným 
způsobem,“ doplnila WMA. 

V deklaraci se dále uvádí, že lékaři, kteří 
individuálně respektují základní právo pa-
cienta odmítat léčbu, naopak nejednají ne-
eticky, pokud mu neposkytnou péči, i když 
ohled na přání nemocného může vést až 
k jeho smrti. V aktualizovaném dokumentu 
má pak eutanazie následující definici: „Lé-
kař či lékařka se dopouští eutanazie, pokud 
pacientovi záměrně podá smrtící látku nebo 
se na základě jeho dobrovolného přání roz-

hodne provést úkony, které mu způsobí smrt.“ 
„Asistovaná sebevražda nastává v případech, 
kdy lékař či lékařka umožní pacientovi či pa-
cientce na základě dobrovolné žádosti vzít si 
život tak, že mu úmyslně, za účelem způsobit 
smrt, předepíše nebo poskytne smrtící látku,“ 
píše se v oficiálním dokumentu WMA.

„Věříme, že revidovaná verze Deklara-
ce k eutanazii a asistované sebevraždě bude 
v souladu s názory většiny lékařů na světě, 
protože vychází z důkladné diskuse na všech 
kontinentech,“ uvedl šéf Rady WMA Frank 
Ulrich Montgomery. 

(red) 

Delegáti, kteří dorazili ve dnech od 23. do 
26. října do gruzínské metropole Tbilisi na 
jednání nejvyššího orgánu WMA, podpořili 
rezoluci organizace ohledně zmírnění dopadu 

globálních klimatických změn. Dokument 
apeluje na lékaře v jednotlivých státech, aby 
systematicky přesvědčovali členy vlády v zá-
jmu dosažení uhlíkové neutrality do roku 
2030. Rezoluce považuje vlivy klimatických 
změny za život ohrožující. 

„Světová lékařská asociace, stejně jako 
její členové a další lidé, kteří jsou aktivní 
v mezinárodní zdravotnické komunitě, musí 
uznat, že nepříznivý vývoj v oblasti životního 
prostředí výrazně dopadá na globální zdra-
votnictví. Je nutné snižovat nejen produkci 
odpadu, ale také míru znečištění vzduchu. 
Jedině tak lze dosáhnout trvale udržitelného 
přístupu ve zdravotnictví,“ píše se v přísluš-
ném dokumentu WMA. 

„Lékaři na celém světě hrají důležitou 
roli při obhajování zájmu pacientů, resp. je-
jich zdraví. Máme oprávněnou odpovědnost 
požadovat, aby boj s klimatickými změnami 

zesílil,“ podotkl prezident WMA Miguel Jorge 
(Brazílie). Jeho slova ostatně potvrdila i at-
mosféra zářijového summitu OSN ke zmíně-
nému tématu, na němž účastníci projevili vůli 
posílit opatření na redukci škodlivých, lidmi 
způsobovaných vlivů na přírodu. 

„Vyzýváme všechny lékaře k mobilizaci 
v zájmu boje za ochranu klimatu. WMA má 
jedinečnou pozici, protože zastupuje lékaře 
na celém světě a snaží se zajistit, aby vůle 
po příslušných změnách padala na úrodnou 
půdu,“ dodal Jorge s tím, že varování před 
zdravotnickými důsledky klimatických změn 
je bytostně spojeno s lékařskou profesí. 

„Klimatické změny přinesou další utrpe-
ní. Kvůli problémům způsobeným hladem, 
suchem, malárií, střevními obtížemi a stre-
sem z horka zemřou tisícovky lidí,“ uzavřel 
pesimistickou předpovědí téma Jorge.

Lukáš Pfauser



TEMPUS MEDICORUM    /   LISTOPAD 2019 37

NAPSALI JSTE

Otevřený dopis: Lékaři za boj proti 
změnám klimatu

My, kteří jsme podepsali tento dopis, jsme 
kvalifikovaní lékaři. Spojuje nás pocit úzkos-
ti z toho, že celý svět jen minimálně rea-
guje na hrozící ekologickou katastrofu, 
která ohrožuje naši civilizaci, a ignoruje 
časné příznaky tohoto zhoubného procesu. 
Souhlasíme s celosvětovými protesty, které 
v současné době probíhají, a to zejména s těmi 
organizovanými mladými lidmi. Jejich gene-
race bude totiž změnou klimatu ohrožena 
nejvíce. Poklidné protesty mohou změnit 
společnost. Naléháme na vládu a sdělovací 
prostředky, aby bezodkladně reagovaly. 
Společnost musí být dostatečně a pravi-
delně informována o závažnosti situace.

Podle článku z prosince 2017 v meziná-
rodním periodiku BioScience, sepsaného 
vědci pod vedením předního ekologa ze Spo-
jených států amerických profesora Williama 
Rippleho, dochází vzhledem k růstu produkce 
skleníkových plynů ke katastrofickým kli-
matickým změnám, které nebude již brzy 
možné zvrátit. Lidstvo tak čelí přímé exi-
stenční hrozbě. Text poukazuje zejména 
na růst emisí oxidu uhličitého, růst globální 
teploty, deforestaci a masové vymírání zví-
řecích druhů. Dokonce odhaduje, že do kon-
ce století dojde k vymření mnoha nyněj-
ších forem života. Tento článek podpořilo 
svým podpisem více než 15 000 vědců ze 
184 zemí.

V červnu 2019 zveřejnila Expertní rada 
evropských akademií (EASAC), jejímž čle-
nem je i Akademie věd ČR, zprávu, která se 
soustřeďuje na alarmující důsledky klimatic-
ké změny na zdraví Evropanů a zdůrazňuje 
nutnost klimatické změně čelit, a to zejmé-
na rychlým snížením spotřeby fosilních 
paliv. „Při současném trendu vývoje emisí 
skleníkových plynů odhadujeme [na zákla-
dě projekcí klimatických modelů] do konce 
tohoto století průměrné globální navýšení 
teploty o více než 3 °C ve srovnání s předprů-
myslovou úrovní. Nárůst teploty bude vyšší 
nad pevninou než nad oceány, a vystaví tak 
celosvětovou populaci bezprecedentnímu 
urychlování klimatické změny, čímž přispěje 
k rozmachu chorob a předčasné úmrt-
nosti,“ varuje EASAC. „Jestliže nezačneme 
neprodleně jednat, abychom snížili emise 
a udrželi teplotu pod limitem dvou nebo méně 

stupňů Celsia zakotveným v Pařížské klima-
tické dohodě, budeme čelit dost možná 
nezvratným změnám, které budou mít 
dalekosáhlé dopady na mnoho aspektů 
lidského zdraví,“ upozornil Andy Haines, 
jeden z autorů zprávy.

Jako vědci jsme vyslechli shodující se va-
rování světových orgánů včetně Mezivládního 
panelu OSN pro změny klimatu (IPCC), Svě-
tového fondu na ochranu přírody (WWF), 
NASA a WHO, která jsou stále naléhavější 
a emotivnější. Jako zástupci pečujících pro-
fesí nemůžeme tolerovat současnou politiku, 
která vede nejzranitelnější obyvatelstvo na 
světě a v budoucnu všechny naše děti smě-
rem k ekologické katastrofě. Emise oxidu 
uhličitého neustále stoupají a je neetic-
ké společnost neinformovat tom, jaké to 
bude mít důsledky.

Jsme také znepokojeni nevyhnutelnými 
následky rostoucí teploty na zdraví – podle 
časopisu Lancet jsou vysoké teploty největší 
zdravotní hrozbou 21. století. Pozorujeme 
zvyšující se počet případů extrémních povětr-
nostních podmínek, sucha, rozšíření infekč-
ních onemocnění, ztrátu úrodné půdy, šíření 
škůdců a masivní záplavy. Vnímáme i před-
povědi o zhroucení společnosti a následné 
masové migraci jak celosvětově, tak i v rámci 
jednotlivých zemí. Takový společenský kolaps 
povede k poškození fyzického a duševního 
zdraví obyvatel v nedozírném a lidstvu 
dosud nepředstavitelném rozsahu.

Je nutná proměna v oblasti energetiky 
a přechod z fosilních paliv na obnovitelné 
zdroje. Jedině tak je možné zajistit environ-
mentálně a sociálně udržitelnou společnost. 
Radikální změny zmírní nevyhnutelné škody 
na životním prostředí a lidských životech. 
Odkládání řešení však výrazně zvyšuje cenu 
těchto změn a riskuje nezvratný vývoj této 
celosvětové patologie.

Současné strategie a reakce na situaci jsou 
žalostně nedostatečné. IPCC varuje, že máme 
čas pouze do roku 2030 na snížení globálních 
emisí na polovinu (a do roku 2050 musíme 
dosáhnout čisté nuly) ke splnění cíle maxi-
málního oteplení planety o 1,5 °C. Po tomto 
oteplení dojde zřejmě ke spuštění nevratných 
změn, které budou mít za následek ohrožení 
existence celého lidstva. Scénáře a doporuče-

ní IPCC se ovšem ukázala jako příliš opatrná 
a podhodnocená. Je nutné reagovat opravdu 
urgentně. Evropa je jednou z nejbohatších 
částí světa a je naprosto nezbytné, aby šla 
příkladem. V posledních letech ale v ČR 
opět došlo k nárůstu emisí CO2 v přepočtu 
na obyvatele a naše vláda dál podporuje 
fosilní průmysl. V tomto ohledu patříme 
mezi nejhorší znečišťovatele v EU, v historic-
kých souhrnech jsme v přepočtu na obyvatele 
dokonce jedním z největších přispěvatelů 
emisí oxidu uhličitého na celém světě. Naše 
spoluzodpovědnost za současný stav je nezpo-
chybnitelná, náš dluh vůči budoucím genera-
cím nás zavazuje k okamžité akci.

Vyhnout se katastrofálnímu oteplování 
bude těžký úkol, a proto musíme radikální kroky 
podniknout již nyní. Naše nekontrolovaná spo-
třeba, závislost na fosilních palivech a devasta-
ce ekosystémů pokračuje. Diagnóza je jasná 
a vyžaduje urgentní léčbu. Politici však konají 
nedostatečně a globální emise stále rostou.

Vlády hrubě porušují svou zodpověd-
nost, pokud provádí politiku, která risku-
je zhroucení životního prostředí.

Podporujeme následující zásadní poža-
davky:

Vláda musí říkat pravdu o  klima-
tu a širším ekologickém stavu nouze, změnit 
nekonzistentní legislativu a společně s médii 
komunikovat s občany.

Vláda musí nařídit právně závazná 
pravidla k dosažení uhlíkové neutrality 
tak, aby nedošlo k oteplení Země o více 
než 1,5 °C, a podniknout další kroky k od-
stranění nadbytečného nárůstu skleníko-
vých plynů v atmosféře.

Vyzýváme vládu i politiky na regionální 
a obecní úrovni, aby nastavili taková pra-
vidla hospodaření s vodou, půdou, lesy 
a krajinou, která povedou k jejich ochraně 
a regeneraci. Je nezbytné zachovat toto nej-
větší bohatství i pro další generace.

Za iniciativu Doctors for Future:
MUDr. Hana Bořecká, MUDr. Jan Greguš,  

MUDr. Lucia Kantorová, MUDr. Lucie Křivohlavá,  

MUDr. Anna Kšírová, MUDr. Eva Němejcová

Otevřený dopis můžete podepsat na webu 
https://doctorsforfuture.webnode.cz/, se-
znam signatářů najdete tamtéž. 
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Noblesa lékaře
Před mnoha lety vyšel v časopise Tempus medicorum editorial o lékařské noblese. Autor v něm uvažoval 
o noblese těla. Odsuzoval například nedbalé ustrojení lékaře na veřejnosti poté, co si svleče své „bílé 
montérky“. Ona je ale ještě jedna noblesa, a to je noblesa ducha. Tu pozná i nevidomý, který nemůže 
posoudit noblesu těla. Pozná ji podle projevu dotyčného.

Nedávno jsem byl, s poznámkou, že je to 
dobře napsané, upozorněn na dopis mladého 
chirurga, zveřejněný na Facebooku, a tedy ad-
resovaný veřejnosti. Byl jsem zklamaný (slabé 
slovo), jak se na veřejnosti prezentuje jeden 
z nás, a opět jsem přemýšlel o noblese ducha.

V dopise kolega Reich správně upozorňuje 
na rozsah přesčasové práce v českých nemoc-
nicích (ta se ale netýká jeho pracoviště) a zdů-
razňuje svou přepracovanost. Avšak forma, 
kterou to sděluje, je pro mne osobně naprosto 
nepřijatelná. Na přepracovanost dnešního lé-
kaře, chráněného zákoníkem práce, kterým se 
I. chirurgická klinika – pracoviště autora dopisu 
– řídí, pohlíží starší kolegové s jistou závistí. Po 
noční službě domů nechodili, ale pracovali dále, 
ba dokonce víkendová služba začínala v sobotu 
ráno a domů šli v pondělí po pracovní době. Jak 
přepracovaní, na rozdíl od autora dopisu, mu-
sejí být lékaři ve většině našich nemocnic, kde 
zákon z provozních důvodů nelze dodržovat? 
Těch bych se vždy zastal!

Na chirurgii je vytížení lékařů o službách 
zpravidla vyšší než na jiných odděleních. Jistě si 
to uvědomil i kolega Reich na obou pracovištích, 
na kterých během své čtyřleté práce působil. 
Zamyslíme-li se nad jednotlivými informacemi, 
které čtenáři předkládá, není situace na jeho 
pracovišti tak dramatická, jak ji popisuje. Dora-
zí-li od sedmé hodiny večerní do půlnoci, kdy je 
kolega vystřídán dalším lékařem na ambulanci, 

deset sanitek, není to pro mladého lékaře, který 
pracuje pod dozorem, a nenese tedy tíhu odpo-
vědnosti, navíc má možnost kdykoliv se poradit, 
tak strašné. Stejně tak není nic mimořádného 
a není třeba to laikům vysvětlovat, že při ranní 
vizitě musí lékař „vyšetřit pacienty, informovat 
je, zkontrolovat nové výsledky krve, podívat 
se na nové rtg snímky a podívat se na obsah 
všech možných sáčků, kolik který drén a komu 
odvedl“. Náročné by to jistě bylo v případě nedo-
statku personálu. Ten ale I. chirurgická klinika 
VFN, kde je kolega zaměstnán, nemá. Jistě, jiná 
je práce lékaře na chirurgii a jiná práce lázeň-
ského lékaře. Tam často ani rentgen, ani drény 
nejsou. Žádný strojvedoucí při popisu své práce 
ale nezdůrazňuje veřejnosti, kolik návěstidel 
musí během služby registrovat.

Nevím, zda je vhodné, aby lékař kritizoval 
vedení nemocnice slovy, „že tam nahoře někdo 
něco podělal“. Nepochybně problémy s nemoc-
ničními softwary (kolega je nazývá „srajdou“), 
které znají snad ve všech nemocnicích, neřeší 
lékaři těchto zařízení podle doporučení kolegy 
Reicha tím, že „vypnou mozek“, protože jinak 
„by si to hodili“. Asi ve své formě projevu myslí 
mašli. V případě potřeby konzultace s jinými od-
borníky (konzilium) se dozvídáme, že „volá na 
všechny možné strany“ a někdy musí být tvrdý, 
„jinak se na vás vykašlou“. Myslím, že ani člověk 
neznalý místních poměrů nevěří, že spolupráce 
lékařů různých odborností ve fakultní nemoc-
nici je na tak bídné úrovni. Jaké že to informace 
o našem stavu kolega veřejnosti předkládá? 
Kašleme opravdu jeden na druhého? Je mi  
dr. Reicha líto, když tak usilovně pracuje, že „už 
to nemůže vydržet“ a musí si odskočit na malou 
na záchod pro pacienty. Tak urgentní situaci 
neznám. I během velkých dlouhotrvajících 
operací lze výkon přerušit a odskočit si. Jinak 
by člověk svou nepozorností mohl pacienta 
poškodit. V následném popisu opět dramatické 
situace, kdy po noční službě mu hučí v hlavě, 
„neví, jak se jmenuje,“ a odchází domů (tedy 
dodržuje zákoník práce), čtenáři sděluje, že ta 
práce „není v lidských silách“. Možná že v jeho 
případě to opravdu není v jeho silách. Víme, 
že lidské síly jsou různé… Práci na ambulanci 
vnímá jako „vyhnívání“ a náhlá břišní příhoda 
může „smrdět sálem“.

Forma dopisu postrádá noblesu. Je to vy-
jádření emocionální, nevhodné pro lékaře, ale 
i každého slušného člověka. V textu se navíc 
dozvídáme, jak při jednání s pacientem mu 
„praskly nervy a dost ho seřval“. Takto jednat 
s jakýmkoliv pacientem je nepřijatelné. Kdo 
své chování vůči nemocnému, a to i zmatené-
mu, hrubému či opilému, řeší řvaním, nikdy 
nebude dobrým lékařem. Z celého setkání 
s chirurgem si pacienti pamatují obyčejně 
dvě věci a obě začínají písmenem J. Jizvu 
a jednání.

Že v nemocnicích není vše v pořádku, na-
psali již jiní a mnohokrát, ale jinou formou, 
vědouce, že řvaním se nic nevyřeší.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

P. S.: Článek posílám do našeho stavov-
ského časopisu. Nepovažuji za vhodné s touto 
polemikou seznamovat veřejnost.

Původní příspěvek, který na facebooko-
vém profilu 25. srpna publikoval MUDr. Ši-
mon Reich. Příspěvek má přes 3 tisíce lajků, 
přes tisíc komentářů a skoro 2 tisíce sdílení! 

NH Hospital a.s. 
Nemocnice Hořovice

přijme lékaře/lékařku pro

radiodiagnostické

oddělení.
Více o nabízených pozicích 
a zaměstnaneckých benefitech 
naleznete na webu
www.nemocnice-horovice.cz 
/odbornici/kariera

NH_inzerce_tempus_rijen_2019_radiodiagnosticke_oddeleni.indd   1 9.10.2019   9:35:42
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Je sobota (vlastně už neděle) a já dnes opět 
sloužím. Mám to takhle 4–5krát do měsíce. 
Přibližně od sedmi večer dorazilo celkem 10 
sanitek. Teď jsem přišel na lékařský pokoj. O ví-
kendech naštěstí sloužíme ambulanci ve dvou. 
Kolega mne přišel vystřídat. Konečně večeřím. 

Sloužil jsem taky ve čtvrtek. Do práce jsem 
přišel jako vždy před sedmou. Vizita, obejít 
pacienty, vyšetřit je, informovat je, zkontrolovat 
nové výsledky krve, podívat se na nové rentge-
nové snímky. Podívat se na obsah všech mož-
ných sáčků, kolik který drén kde a komu přesně 
odvedl. Kontrola lokálního nálezu poraněných 
končetin, operačních ran atd. A potom ještě 
převazy. Všechno se musí zapsat, okódovat, 
orazítkovat a podepsat. 

Máme plný oddělení. Traumačka je totiž 
zavřená. Mělo se tam malovat. Ale někdo na-
hoře ve vedení nemocnice něco podělal, takže 
se tam nemaluje. Ale zavřený je to stejně, pro-
tože se to přece tak dlouho plánovalo dopředu. 
Makes fucking sense. Takže máme spoustu 
traumatologických pacientů u nás na oddělení. 
Tzv. napsat pacienty trvá nekonečně dlouho. 
Kliknete a máte error. OK. Kliknete a máte 
zase error. OK. Objevujou se všude a pořád. 
Valej se na vás ty okýnka jak nekonečná lavina. 
Musíte u toho vypnout mozek. Jinak byste si to 
hodili. Občas si do něčeho kopnete a zařvete si.

Po vytvoření každého dokumentu se vás 
systém zeptá, zda ho chcete elektronicky pode-
psat. Nechcete. Protože byste museli zadávat 
heslo pokaždé, kdybyste tak učinili, mít zave-
dený USB token a kliknutí by bylo celkově víc, 
než když se rozhodnete nepodepsat (to je těch 
kliknutí asi jenom pět). Jeden ze starších kolegů 
se nechal slyšet, že celá tahle srajda stojí prej 
20 mega ročně. Panečku, to musí bejt rejžovej 
nákyp. No, hlavně že do zdravotnictví šlo letos 
rekordně peněz. Děkujeme, ó všemocný skvělý 
pane ministře! 

Do toho pomáháte kolegyni, která je zde na 
stáži. Neví, co má dělat (nebo jenom okrajově), 
a se softwarem, který postrádá jakoukoliv logi-
ku, samozřejmě taky neumí. Nikdo vám neřekl, 
že se o ni máte postarat. Ale zrovna teď a tady 
je situace taková, že to nikdo jiný neudělá. Ne-
můžete se na to vykašlat. Jde přece o pacienty. 
Příště to padne třeba na někoho jiného. Střídá-
me se v tom. Jsme celkem sehraná parta. 

České zdravotnictví je v troskách  
a je plné trosek. Pojďme ho zachránit!

Pak musíte zavolat na všechny možné 
strany. Antibiotické centrum, ultrazvuk, neu-
rolog. S každým se musíte domluvit, vysvětlit 
ve zkratce, a přesto v celé šíři a kompletním 
kontextu případ daného pacienta a proč by se 
jím zrovna oni měli zabývat. Občas se pohá-
dáte. Někdy musíte bejt tvrdý. Jinak se na vás 
vykašlou. Dohodnete čas, oznámíte to sestrám, 
ujistíte se, že všichni chápou, co a jak se bude 
dít. Měli byste to vysvětlit i pacientům. Člověk 
rád ví, co se s ním bude dít. Zvlášť když leží ve 
špitále. Znám to z vlastní zkušenosti. Taky mě 
kdysi „řezali“ a věděl jsem kulový. Taky jsem 
měl strach a špatnou zkušenost. Ale Kuba, 
můj dnešní kolega, mi tenkrát zachránil život. 
A to mi dnes při zpětném pohledu bohatě stačí. 
Nevěděl jsem tenkrát, co vím dnes.

Pak staršímu lékaři podáte hlášení, co kde 
jak máte, co je kde jak v plánu, co jste kde jak 
udělal. A na tohle všechno máte jenom hodinu. 
Pak je totiž hlášení. Po něm běžím ještě zpátky 
na oddělení napsat propouštěcí a překladové 
zprávy, předepsat recepty, všechno vykódovat, 
vytisknout v několika kopiích, orazítkovat a po-
depsat. Nemusím vykládat, že musíte vyplňovat 
věci typu, zda je daný pacient svobodný či niko-
liv, na jaké pracuje pozici ve svém zaměstnání 
nebo zda je v důchodu atd. Vymýšlíte si to, ne-
řešíte to. Miliarda kliknutí a miliarda errorů. 

Pak běžím do ambulance. Začíná se v de-
vět. Čekárna praská ve švech. Lámu do sebe 
redbull. Už jsem měl jedno kafe. Další mi vaří 
sestra. Je zlatá. Oběd nestíhám. Na malou se 
mi podaří jednou odskočit někdy odpoledne. 
Je půl čtvrté, takže bych měl jít udělat u svých 
pacientů na oddělení vizitu. Jenže čekárna je 
plná. Co plná, přímo našlapaná! Pacienti jsou 
v ní jak sardinky. Je tam nedýchatelno a strašně 
to tam smrdí (většinou stačí jeden člověk, který 
nemá možnosti nebo zvyklosti hygieny). Je 
mi ostatních pacientů líto. V ambulanci mám  
3 studenty, 2 cizince a 1 našince. Popisuju jim 
případy, ukazuju snímky, zkouším je a odpo-
vídám na dotazy. A to všechno v angličtině. 
Našinec má smůlu, ale tenhle naštěstí anglicky 
umí dobře, takže rozumí a já se nemusím pa-
desátkrát opakovat.

Okolo sedmi večer už to nemůžu vydržet 
a jdu si podruhý odskočit na malou. Jdu na 
záchod pro pacienty, protože je nejblíž a já už 

to nemůžu vydržet. Na zemi je nablito a stopy 
krve, v míse je něčí nespláchnutý tampón. Mu-
sím pak říct sestrám, ať tam pošlou někoho to 
uklidit. Když se vracím do ambulance, tak na 
mne začne jeden chlápek řvát (čekal asi hodi-
nu), „jestli se tady vůbec ordinuje?!“. Praskly 
mi nervy a dost jsem ho seřval. To se občas stane 
i těm nejlepším. I tak mě to pak vždycky mrzí, 
když se mi to stane. 

Střih. Jsou přibližně 3 ráno a já jsem ko-
nečně dosáhnul momentu (za celý den se mi to 
nepovedlo, i když jsem jel nonstop), že mi na 
stole neleží žádná karta. Malé vítězství! Pokořil 
jsem zase jednou tekutý písek, vyhrabal jsem se 
z bažiny! Hip, hip, hurá. Jdu nahoru zkolabovat 
na pohovku. Za chvíli mě stejně volají zpátky 
a během těch několika málo hodin ještě párkrát. 
Tady u nás, když se ve službě vyspíte 3 hodiny, 
tak je to úspěšná služba. 

A máme zase sedm ráno a já jdu zase hezky 
zpátky na oddělení a jedeme znova to samé. 
Na hlášení nezvládám jít, nemám sílu. Hučí 
mi v hlavě, nevím, jak se jmenuju, a musím 
dopsat propouštěcí zprávy a překladovky. Mám 
strašnej hlad. Nic tam nesmí chybět. Výsled-
ky, průběh hospitalizace, doporučení – prostě 
všechno. Jinak dostanu kouř, a hlavně! jde 
přece o pacienta. Rodina se na mě těší. Domů 
dorazím někdy v 10, jindy zase v 11. Škoda že 
si dám pivo, párek a proberu se až večer. Chtěl 
bych s nimi být víc a rád bych Michaele Pudilo-
vé víc pomáhal. Miluju ji, je to můj andílek. Ale 
tohle není v lidských silách. Jsem voják, kterej 
se právě vrátil z fronty. Nikdo nechápe, jaký 
to tam je. Ta zkušenost nejde předat někomu, 
kdo to nikdy nezažil. Krom toho nechci umřít 
na infarkt v 50. Musím je přece živit a dopřát 
dětem studium, až vyrostou. Musím jim přece 
chvíli vydržet.

No a dneska jsem tady zas a píšu tenhle 
status. Rekapituluju si, co se dnes dělo zajíma-
vého. Jedna paní se nechala přivézt sanitou, 
protože ji údajně napadl manžel. Nic neobvyk-
lýho. Bohužel. Čekala asi půl hodiny a odešla. 
Uběhlo cca 5 hodin a ta paní se nechala přivézt 
znovu. Nedošlo k dalšímu incidentu. Prostě se 
nechala přivézt znovu. Vyšel jsem ven z ordina-
ce a tak trochu z legrace, ale taky ze zvědavosti 
a frustrace jsem se jí zeptal, jestli by nechtěla 
rovnou zase odejít a zavolat si sanitu potřetí. 

NAPSALI JSTE
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Propojit ochranu přírody s vlivem  
na zdraví populace

R áda bych reagovala na článek 
pana doktora Jana Greguše 
„Přelidnění – slon v  míst-
nosti, o kterém se nemluví“ 

z Tempus medicorum 5/2019. Byla jsem 
mile překvapena odlišností tématu 
a vůbec tím, že se takový článek do ča-
sopisu dostal. Upřímně by mě zajíma-
ly i reakce jiných lékařů. I když s ně- 
kterými informacemi bych polemi-
zovala, například že jen 1,5 % bio-
masy savců jsou volně žijící savci 
– minimálně u nás na jižní Moravě, zasa- 
žené přemnoženými myšmi, to pravda 
nebude. Je výborné, že se otvírá ta- 
kové ekologicko-etické téma, a určitě 
by bylo zajímavé podobné články za-
řazovat. 

Každopádně si nemyslím, že by obyčej-
ný lékař měl tu moc něco v tomto ohledu 
změnit. Bylo by ovšem zajímavé propojit 
ochranu přírody s vlivem na zdraví popu-

lace. Já jsem například zděšena tím, jak 
bezmocný je člověk, pokud jeho soused 
topí uhlím, případně i něčím horším. Stát 
nestanovuje žádné limity pro malé tepelné 
zdroje a o čerstvém vzduchu si na vesnici 
v zimě můžete nechat zdát. Určitě by stálo 
za zamyšlení i množství odpadu v nemoc-
nicích a jeho důsledné třídění, například 
jednorázové plastové krabičky na kompot 
zahrnující dvě půlky broskve. Také by bylo 
dobré přemýšlet nad tím, čím v nemocnici 
krmíme pacienty, v den porodu mi k obědu 
donesli smažený celer. Myslím, že není 
namístě nějaký přehnaný ekoterorismus, 
ale jít příkladem by bylo skvělé. Vysázet 
stromy v areálech nemocnic, dodržovat 
zákaz kouření alespoň v budovách, podpo-
rovat lidi v pohybu a tím omezovat emise. 
Je spousta způsobů, jak by zdravotnický 
personál mohl přispět. Doufám tedy, že 
na pana doktora Jana Greguše někdo brzy 
naváže podobným článkem.

MUDr. Dana Barnetová

Zeptala se mě, jestli to myslím vážně. Řekl jsem jí, 
že už to jednou udělala, tak proč bych to nemyslel 
vážně. Zvedla se a odešla. Třeba se nechá přivézt 
v 6 ráno. Kdo ví? Zaplatíme ty výjezdy my všichni, 
tak o co jde? Ano, tohle si platíme ze svých daní. 
Pecka, že jo?

Narovnání zlomené ruky, který se nepodařilo 
ani mně, ani staršímu. To se někdy u nestabilní 
zlomeniny stává. Budeme ji muset operovat. Já 
se ale na sál nepodívám. Musím vyhnít tady dole. 
Dorazí chlapík, kterýmu jsme nedávno zjistili ná-
dor žaludku. Měl se přijít léčit. Slíbil to. Vykašlal 
se na to. Chlastá. Metla lidstva. Dneska měl kašel 
a něco mu prasklo v břiše. Nevypadá dobře, břicho 
je přifouklý, tvrdý jako prkno. Na rentgenu má 
pneumoperitoneum, volám docenta, že bude mít 
asi práci, a pána připravuju na sál. Slibuje mi, že 
se příště poučí. Může to zkusit, pokud to přežije, 
pomýšlím si sám pro sebe.

Pak mi přivezli jednu křehkou pani. Nedávno 
jí brali vzorek ze zvětšený uzliny. Zatím se neví, 
co to je. Víc vyšetření se nedělalo. Dneska z ničeho 
nic ukrutný bolesti břicha. Taky to smrdí sálem. 
Ptám se docenta, zda mi schvaluje nápad doplnit 
CT břicha. Má desítky let zkušeností a říká mi, 
abych udělal i CT hrudníku. Když vidím výsledek, 

tak mě mrzí, že měl pravdu. Nemoc je úplně všu-
de. Cenná zkušenost. Bude se mi hodit. I takhle 
(a často hlavně takhle) se člověk učí.

Jeden šedivej záchranář mi pozdě v noci při-
vezl mladou holku s bolestmi břicha. Dali jsme 
se do řeči. Je to sympaťák. Říká mi, že to dělá  
39 let a že dává výpověď. Vzpomíná a trochu 
vypráví o starých dobrých časech, kdy si lidi ne-
volali sanitu na každou ptákovinu. Dnešní době 
nerozumí, je to Kocourkov. Dávám mu za pravdu. 
Nadhodí pár svých zkušeností z USA. Jak tam 
všechno skvěle šlape a lékaři tam dělají medicínu, 
a ne úředničinu. Podáme si ruku. Má pořádnej 
stisk. Stejně jako já. Dobrej chlap. Bude ho škoda. 
Ale za zlé mu to fakt nemám.

Byl jsem na stážích na chirurgii v Brazílii 
a viděl jsem jednu z nejhorších medicín na světě. 
Byl jsem na stážích v Izraeli a viděl jsem jednu 
z nejlepších medicín na světě. Teď jsem doma 
a je to jedno z největších otrokářství na světě. 
Porušujeme zákoník práce. Jinak bychom poho-
tovost v počtech, které máme k dispozici, nikdy 
nezvládli. Všichni to vědí. My to víme, vedení to 
ví a ministr Adam Vojtěch taky. A všem je to fuk. 

Mě osobně to nekonečně trápí. Co na tom, že 
přijdu o důchod. Co na tom, že se mi to nezapočítá 

do atestace. Štve mě to hlavně z principu, víte? 
Svým způsobem nejsem o nic lepší než současný 
prezident. Jasně, motivace je docela jiná, ale 
přesto – porušuju zákon. A já nechci porušovat 
zákon. Tak proč to dělám? Protože jsem chtěl 
dělat medicínu a baví mě. Nevyhnete se tomu. 
Takhle se to dělá v podstatě v úplně každým špi-
tále. Na papíře to samozřejmě sedí. A já už nechci 
žít ve lži sakra! Je to tak vyčerpávající. Myslím, že 
tak trochu tuším, jak se lidé cítili za normalizace. 
Život v absolutní lži. Muselo to bejt strašný.

Byl jsem nějaký čas zpět u ministra Adama 
Vojtěcha přímo u něj na ministerstvu. Pozval mě 
k sobě spolu s kolegou Pavlem Hermannem. Do 
očí vám ten právník v klidu řekne, že je lékařů 
dostatek. Řekne to i vám všem v televizi, v novi-
nách a na náměstích. A ještě vám na obrazovku 
napíšou číslovku 70 000. Už vám ale neřeknou, 
že v tom jsou tyhle brutální přesčasy. Že jsou to 
prachy de facto za dvě a půl práce.

Udělám všechno pro to, aby TOP 09 připra-
vila odvážný plán záchrany českého zdravot-
nictví. Snad o to bude v partaji zájem. Takhle 
to dál totiž nejde. 

Koneckonců, jde přece o pacienty. 
MUDr. Šimon Reich
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Co všechno jsem zažila

Zažila jsem důsledky 
nezodpovědného pří-
stupu vůči lékařům 
ve vedení některých 

zdravotnických zařízení, v ji-
ných to byly motivy politické, 
v jiných přímo světonázorové… 
Zdravotnictví, ta specifická 
a  nezbytná součást moderní 
společnosti, je vláčena jako štít 
v  politických proklamacích 
všech politických stran, kte-
ré ZAJISTÍ všechno, a přitom 
pouze slibují, že to zajistí ZDRA-
VOTNÍCI, a k tomu se domníva-
jí, že mají své nástroje. Vymění 
vedení zdravotnických zaříze-
ní, zdravotních pojišťoven, a to 
všechno každé čtyři roky, podle 
toho, které té straně to zrovna 
lidé uvěří. Jenom zdravotníci 
mají v tom systému stále méně 
jistot, stále méně zastání a už 
vůbec ne možnost věnovat se 
medicíně a uzdravování svých 
pacientů, samozřejmě ne pro 
dobro své, ale pro dobro svých 
pacientů, kteří to také ocení, 
pokud budou mít důvěru. A ta 
důvěra je hodnota, kterou si 
budují lékaři svým konáním 
a jednáním celá léta bez ohledu 
na společenské změny. Naštěstí.

Ono se v  té souvislosti píše 
o lecčem, ale nepíše se o tom, jak 
chyby v organizaci negativně ovliv-
ňují samu její podstatu a tou jsou 
vzdělaní lidé – lékaři a většina zdra-
votnického personálu – jejich osob-
nost a její utváření, které mnohdy 
zcela nesmyslně směřuje k jejímu 
týrání a poškozování. Následky po-
tom pociťují všichni – zdravotníci 
i pacienti…

Studenti medicíny procházejí 
nelehkými zkouškami, a  pokud 
už dospějí ke složení závěrečných 
zkoušek, čeká je zaměstnání, ale 
čekají je i služby, nevyspání, čeká 
je služební režim, což znamená, 
že mimo pracovní dobu, běžnou, 
jsou vypisováni do služeb ne po-
dle svého přání, ale podle potřeby 
zajištění pohotovostních služeb na 
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✓ nadstandardní mzdové ohodnocení
✓ zaměstnanecké benefity
✓ akreditovaná pracoviště
✓ zajištění specializačního vzdělávání
 v oboru

Přidejte se k nám!
s námi se staráte jen o své Pacienty

Praktický lékař (lékařka) Pro děti/Pediatr

kontakt: mgr. vlastimil král, tel.: 733 679 555, e-mail: kariera@mediclinic.cz

lokality: Praha (Horní měcholupy, 
Horní Počernice, kbely, kyje, 
kobylisy), Brno, Hustopeče
či Šlapanice u Brna, most, teplice, 
jablonec nad nisou
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příslušném oddělení. Je v tom jis-
tá nesvoboda, ale z lásky k profesi 
to všichni bez odporu absolvují. 
Ochranu před výpovědí, před re-
strukturalizací nemocnic však na 
rozdíl od jiných služebních poměrů 
nemají vůbec žádnou… A zajistit si 
zadní vrátka? Kdy? Jak?

Zamyslet se nad tím, co lidskou 
podstatu osobnosti lékaře poškozu-
je, není tak těžké. Těžší je zejména 
pro někoho uvědomit si, že jde 
o poškozování.

Jistě, vhodná osobnost se do-
káže se spoustou specifické zátěže 
vyrovnat, otázkou však je, jakým 
způsobem se s tou zátěží vyrovná, 
a zda způsob, jakým je lékař k vy-
rovnávání nucen, nejde proti smy-
slu jeho práce.

Jak tedy ochránit jeho kladné 
a pro jeho poslání nezbytné vlast-
nosti?

Napadá mě několik věcí, ale pro 
jiného to mohou být zase jiné… Je 
to k diskusi. A proč ne na půdě lé-
kařské komory, když nás to stojí 
tolik peněz?

Z jakých důvodů musí být léka-
ři v 7 hodin ráno na oddělení, když 
trpí chronickým nevyspáním kvůli 
službám (i ti, kteří si to nepřiznají, 
je to totiž fyziologické)? Z jakých 
důvodů jsou nuceni používat su-
perdrahé počítačové programy, 
které jim práci namísto ulehčení 
komplikují? Budou v  tom jistě 
nejen peníze, ale také nápady, jak 
jim za zády racionalizovat jejich 
práci tak, aby konali pouze super-
špičkovou práci a ta trošku jedno-
dušší práce se mohla delegovat na 
množství pseudokvalifikovaných 
nelékařů? No, to nevím, kolik z nás 
takové pseudoorganizační meto-
dy  vydrží…

Z jakého důvodu jsou nuceni 
sbírat body za vzdělávací akce, když 
již jednou univerzita, potažmo i stát 
uznal jejich vzdělání a dal jim titul 
doktora medicíny, kterýmžto se 
mají mimo jiné také živit, což samo-
zřejmě obnáší vzdělávat se v tom, 
v čem vzdělat se dál potřebují. Jsou 
to přece dospělí jedinci a nepotře-

bují zacházení jako s nesvéprávný-
mi dětmi. Je to ponižování.

Z jakého důvodu je s nimi v za-
městnání zacházeno jako s občany 
druhé kategorie?

Lže se o jejich pracovní době, 
lže se o jejich příjmech, lže se o je-
jich schopnostech vyhnout se ja-
kýmkoliv chybám a omylům… Vše 
se jim nechá podepsat, aby byli 
spolupachateli a nebránili se.

Zažila jsem, jak na mě křičel 
nadřízený zcela bez adekvátního 
důvodu, a neměla jsem možnost 
se bránit.

Zažila jsem, jak na mě byla sve-
dena vina za poškození pacienta, 
které jsem nezpůsobila, a neměla 
jsem možnost se bránit.

Zažila jsem, jak na mě naléhal 
přednosta spolupracující kliniky, 
abych pozměnila závěr svého vy-
šetření, a nebránila jsem se, protože 
jsem mu ze slušnosti (hloupé) ne-
dokázala oponovat.

Zažila jsem zacházení ze strany 
zdravotních sester, které bylo ve-
lice neuznalé a ponižující, a nebyl 
nikdo, kdo by se mě zastal, protože 
lékaři mají jiné starosti než válčit 
se sestrami.

Zažila jsem, jak na mě bezdů-
vodně křičel syn pacienta, který 
se nedokázal vyrovnat s  tím, že 
jeho otec je nemocný, a aniž bych 
cokoliv zavinila, přesto všechnu 
svou frustraci na mě vykřičel, že 
jsem nebyla schopna pokračovat 
v práci. Napsala jsem dle pokynu 
zaměstnavatele nežádoucí událost 

a vedení nemocnice to vyhodno-
tilo tak, že se nic nestalo, protože 
pacient nebyl poškozen. Ten se mi 
jediný kupodivu za chování svého 
syna omluvil. 

Zažila jsem, jak jsem musela 
uvolnit své místo mladšímu, ne-
zkušenému lékaři.

Zažila jsem toho jako zaměst-
naná lékařka ve zdravotnictví dost 
a nemyslím si, že jsem ojedinělá.

Někdy si myslím, že největší-
mi nepřáteli lékařů jsou zase je-
nom lékaři… Ne ti, kteří se léčbou 
svých pacientů zabývají, ale spíše 
ti, kteří jim jejich práci zcela neu-
znale organizují, ti, kteří byli jako 
mladí šikanováni a nyní šikanují, 
brali málo peněz, tak nyní nepřejí 
mladým. Na druhou stranu je ris-
kantní mladé vše naučit a nechat 
se jimi potom vyhodit bez mož-
nosti obrany.

Šikana je křivda, šikana není 
výchova k zodpovědnosti, šikana 
není hranice slušnosti. Šikana je 
prostě svinstvo, které slouží jedněm 
k poškozování druhých. A je smut-
né, ale z psychologického hlediska 
vysvětlitelné, že šikanovaný boju-
je s křivdou většinou neúspěšně. 
A nepomůže chránit ho jako malé 
dítě, ale zastat se jeho pravdivých 
argumentů. To bohatě stačí. Tím 
získá svoji sílu a nepotřebuje se učit 
lhát a podvádět, aby dokázal čelit 
agresorovi, který ho chce jenom 
zneužívat. 

Jsme-li kroceni, jak kdysi vy-
hrožoval jeden ministr zdravotnic-
tví, potom je ubližováno nejen nám, 
ale i našim pacientům.

MUDr. Jana Davidová
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Mé zkušenosti z Francie
Vážený pane prezidente, již několik měsíců se chystám Vám napsat poděkování za Vaši odvahu a dlouhodobé úsilí, 
které věnujete pravdivému informování odborné i laické veřejnosti o skutečném stavu českého zdravotnictví.

V posledních třech letech čtu zprávy 
o českém zdravotnictví v běžných periodi-
kách jako Medical Tribune, Zdravotnické 
noviny a samozřejmě internetové deníky. 
Stále titíž oslovení jedinci nešetří chválou na 
evropskou úroveň české medicíny. A pokud 
se vrátí nějaký akademik z evropského či 
amerického kongresu, hned se dozvíme, že 
nové léky či vyšetřovací metody jsou k dis-
pozici i u nás, tak je vše v pořádku. Někdy 
je osloven lékař pracující v západní Evropě 
a ten tvrdí, že vše, s čím se setkává v zahrani-
čí, je běžné i v Česku…! Navíc se nám předklá-
dají informace o tom, že máme hodně lůžek 
a nemocnic a velké náklady na léky a že je 
třeba šetřit a síť nemocnic racionalizovat 
– nejlépe zrušit nebo prodat či pronajmout 
řetězcům.

Ministr zdravotnictví v  tisku hovoří 
s optimismem o budoucnosti českého zdra-

votnictví a jakoukoliv racionální kritiku ze 
strany profesních organizací – a zvláště ČLK 
– považuje za agresi a nespravedlivost vůči 
svému úřadu a osobě.  

Vaše názory, pane prezidente, které po-
važuji za dlouhodobě konzistentní, si dovo-
luji podpořit svojí osobní zkušeností.

Pracoval jsem v ČR od roku 1985 do roku 
2017 jako lékař v středomoravské okresní 
nemocnici a převážnou dobu jako onkolog 
i v privátní praxi. Svoje působení v ČR jsem 
ukončil ve věku 57 let a  odešel pracovat 
do zahraničí. Mým důvodem byl rozpad 
zdravotní péče v okresních nemocnicích, 
a nejen v mém oboru. 

Již třetím rokem působím v okresní ne-
mocnici ve Francii nedaleko Štrasburku. 
V 90. letech jsem měl stipendium francouz-
ské vlády, a tak jsem si jako stážista mohl 
ověřit kvalitu a organizaci zdravotní péče na 
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Západě a s francouzským prostředím jsem 
stále udržoval kontakt. Co musí zájemce 
o práci ve Francii podstoupit?

Pokud se ucházíte o místo, vždy po vás 
zaměstnavatel bude vyžadovat nejdříve 
registraci u francouzské lékařské komory 
(Ordre National des Médecins). V praxi to 
vypadá tak, že na příslušné okresní poboč-
ce představíte své dokumenty v originále 
s ověřeným překladem, tyto jsou odeslány 
do centrály v Paříži, která je zhodnotí a udělí 
vám způsobilost pro tento obor. Dostanete 
registrační číslo a tím si každý zaměstnavatel 
ověří vaši odbornou kvalifikaci. Zdůrazňuji, 
že bez schválení lékařské komory vás 
nikdo ve Francii do pracovního pomě-
ru nepřijme. Bylo by to považováno za 
nezákonné a na vedení nemocnice by 
byly uvaleny sankce. Jazykové testy nejsou 
vyžadovány. Nicméně absolvujete pohovor 
s kolegy na lékařské komoře a samozřejmě 
se svým budoucím nadřízeným a ředitelem 
nemocnice, načež vám v přátelské atmosféře 
sdělí, zda ovládáte jazyk v potřebné míře.

Nyní několik poznámek o francouzském 
zdravotnictví v denní praxi.

Haguenau, městečko, kde pracuji, má 
asi 30 tisíc obyvatel, jeho nemocnice byla 
uvedena do provozu v roce 1983, disponuje 
asi 680 lůžky. Naše lůžkové interní oddělení 
má 70 lůžek a rozsah péče je od všeobecné 
interny po specializaci v endokrinologii, 
diabetologii, revmatologii a zvláště v gastro- 
enterologii. Máme 5 gastroenterologů na 
plný úvazek, z nichž mají 3 kolegové speci-
alizaci na léčbu nádorů GIT. Jiní se věnují 
autoimunitním nemocem. Zavádění biliár-
ních, jícnových stentů je zcela běžné. Nyní je 
v realizaci nové diagnostické patro jen pro 
obor gastroenterologie. Léčíme ve stacioná-
ři nebo při hospitalizaci běžné nádory GIT 
a také autoimunitní onemocnění. Diges-
tivní chirurgie zajišťuje standardní terapii 
a operativu malignit, včetně resekcí pan-
kreatu a jater a operací jaterních metastáz. 
Radiologie je na vysoké úrovni, disponuje 
intervenční radiologií pro onkologickou 
diagnostiku (biopsie jater, plic, kostní bio-
psie, radiofrekvenční terapie metastáz atp.). 
Máme samostatné oddělení vaskulární chi-
rurgie, ortopedie a dialýzy. Gynekologická 
operativa zahrnuje operace malignit, včetně 
nádorů prsu.

Obor kardiologie se věnuje invazivní 
kardiologii i radiologii, běžně se zavádějí 
stenty, pacemakery. Kardiologové k diagnos-
tice využívají MR, kterou si sami odečítají. 
K dispozici mají oddělení pro akutní kar-

diologické stavy a oddělení pro chronické 
srdeční selhání. 

Z diagnostických možností disponuje 
naše nemocnice oddělením nukleární me-
dicíny, CT, MR a v tomto roce se připravuje 
PET (pozitronová emisní tomografie) dia-
gnostika. Nemocnice má kompetentní ur-
gentní příjem spojený s výjezdovým týmem 
(RZP v ČR) s hospitalizací do 48 hodin.

Nyní k  onkologii v  periferních fran-
couzských nemocnicích. Je to jiný svět ve 
srovnání s ČR.

Onkohematologický stacionář, kde pra-
cuji, má úvazek pro 2 klinické onkology  
a 3 gastroenterology, kteří mohou provádět 
terapii GIT malignit, a jednoho hematolo-
ga. Celkem má nemocnice okresního typu  
25 onkologických ambulantních lůžek. Roz-
sah péče je od nádorů GIT přes gynekologické 
nádory po léčbu hematologických malignit 
a imunitní terapii. Nemocnice nemá urolo-
gické oddělení (péče je zajištěna na místní 
privátní klinice v centru města a tam jsou 
povětšinou léčeny i urologické malignity). 
Samozřejmě podáváme chemoterapii či bio-
logickou terapii dle stavu i při hospitalizaci.

Léčba nádorových onemocnění je ve 
Francii běžná i v periferních nemocni-
cích okresního typu již mnoho let. V ČR 
jsou stále tzv. centrová léčiva, cytosta-
tika a moderní biologická terapie, pova-
žována za něco zcela výjimečného, co je 
určeno jen komplexním onkologickým 
centrům (KOC), kterých je 13 na celou 
Českou republiku. Za centrové léky u nás 
jsou stále registrované takové léky, jako 
je Avastin, Herceptin, Eribulin atp. Ně-
které již mají alternativu v biosimilars. 
Tedy žádná inovativní terapie. Jsou již 

v terapeutickém armamentariu řadu let 
i v ČR. Přesto je nelze podávat v peri-
ferních okresních ambulancích. Proč? 
Příčin je asi více. Nejen vlažný přístup 
České onkologické společnosti, ale i na-
prostý nezájem zdravotních pojišťoven 
vyjít vstříc moderní terapii na okresní 
úrovni, a usnadnit tak život našim pa-
cientům a pacientkám.

Každý nový případ nádorového one-

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 
přijme 

Lékaře – neurologa  
 
Požadujeme: 
■ specializovanou způsobilostí  v oboru neurologie 
■ schopnost aktivního, samostatného jednání
■ vstřícné chování a vystupování,
■ pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme: 
■ Možnost přidělení služebního vozidla. 
Platové podmínky: 
■ Nadstandartní smluvní mzda.
Bene� ty: 
■ 5 týdnů dovolené,
■ placené pracovní volno dle KS 
■ příspěvek na stravování,
■ příspěvek na životní pojištění,
■ příspěvek na penzijní připojištění  
■ odměny při životních a pracovních jubileích,
■ příspěvky na dětskou zimní nebo letní rekreaci 
■ úhrada poplatků členů ČLK.
Termín nástupu: 
■ Ihned
Kontakt: 
MUDr. Martin Hrabovský, MBA
Předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.  
Martin.hrabovsky@nvm.agel.cz,  tel. +420 724 238 965                                     
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mocnění je konzultován s kolegy v multi- 
oborových komisích cestou videokon-
ferencí, kde se rozhodne o ev. doplnění 
dg. metod či terapii. Léčba na periferii 
je tedy komfortní pro pacienty, kteří ji 
mají blízko domova. Vzácné malignity 
jsou léčeny ve větších specializovaných 
centrech. Nabídka účasti na experimen-
tální léčbě je samozřejmostí. Při progresi 
nemoci, která vyžaduje změnu terapie, je 
léčba opět multioborově konzultována. 
Například já sám jedenkrát týdně prezentuji 
prsní a gynekologické malignity v univerzit-
ním centru ve Štrasburku. Umožňuje mi to 
osobní kontakt s kolegy, a navíc jsem příto-
men diskusi i o jiných kauzách. Radioterapii 
máme k dispozici na dvou univerzitních pra-
covištích ve Štrasburku a též v jedné místní 
privátní klinice.

Plicní malignity jsou operovány na uni-
verzitní klinice, nicméně běžná chemoterapie 
a imunoterapie probíhá na plicním oddělení 
v sousední 30 km vzdálené nemocnici tzv. 
okresního typu (biologická terapie a imuno-
terapie). Terapie plicních malignit spočívá 
v ČR v přísné centralizaci na pracoviště on-
kologických center.

Naše pacientky s rakovinou prsu či 

ostatní pacienti s frekventovanými ma-
lignitami mají tedy přístup k běžné mo-
derní terapii v blízkosti svého bydliště. 
V ČR jen v KOC. Tato česká praxe se jeví 
mým francouzským kolegům jako těžko 
pochopitelná.

Od onkologie je blízko k terapii bolesti 
a paliativní péči. Organizace domácí a pa-
liativní péče ve Francii má dlouhodobou 
skvělou úroveň a rozhodně nemá alterna-
tivu v ČR.

K dispozici ve všech okresních ne-
mocnicích jsou lékaři se zkušeností v pa-
liativní terapii. Využíváme naše lůžkové 
paliativní oddělení (8 lůžek), navíc i LDN 
oddělení a samozřejmě mobilní hospic 
s lékaři, psychology a ostatními zdra-
votnickými pracovníky, který zajišťuje 
paliativní péči v terénu. Je možné ne-
mocným zajistit tzv. nemocnici doma 
s perfuzní terapií v domácím prostředí, 
výživou, rehabilitační péčí. Specializo-
vaná zdravotní sestra je k dispozici 24 
hodin na telefonu. Pacienti ve Francii 
mají tedy opravdu přístup ke skvělé te-
rapii až do konce svého života a je prav-
dou, že téma eutanazie v onkologii není 
tak frekventovaně diskutované jako 
v ČR. Mobilní hospicová péče, která je 
většinou indikována již onkologem, ev. 
praktickým lékařem, je PLNĚ hrazena 
zdravotním pojištěním, a to i v trvání 
několika měsíců dle potřeby pacienta 
(srovnání s poměry v ČR!).

Na odděleních máme dostatečně velký 
počet sester a bratrů s rozsáhlými kompeten-
cemi (podávání transfuzí, infuzí, opiátů, regu-
lace glykemií apod.) a početný nižší zdravot-
nický personál. Nemocniční lékárna se stará 
o léky nemocnice a nekonkuruje lékárenské-
mu sektoru mimo nemocnici (nevydává léčiva 
na předpis). Také je zde nemocniční 24hodi-
nová služba lékárníka na telefonu, který vám 
zajistí dopravu potřebného léku v nemocnici 
v kteroukoliv noční i denní hodinu. 

K mé práci samozřejmě patří i služby. 
Nejde o běžné služby na oddělení, ale jako 
lékař senior mám tzv. příslužbu pro inter-
ní obory, asi jedenkrát za 7 dnů. Jednou za 
6–8 týdnů mám víkendovou příslužbu. Jsem 
k dispozici doma a na vyžádání sloužícího 
mladého kolegy se dostavím do nemocnice, 
pokud je to třeba.

Ve většině měst jsou mimo veřejnou síť 
i privátní kliniky, diagnostická zařízení a čet-
né ambulance i privátně pracující specialisté. 
Ve velkých aglomeracích, jako je Štrasburk, 
Colmar a Mylhúzy, jsou i mimo univerzitní 

centra velké privátní kliniky, na které se mo-
hou pacienti obrátit. Takže v tomto systému 
je přítomná velká konkurence. Léčba na 
privátních zařízeních je francouzským obča-
nům hrazena zdravotní pojišťovnou.

Nic samozřejmě není ideální ani zde. 
Francouze hodně trápí přeplněné urgenty 
ve velkých aglomeracích a úbytek praktiků 
v rurálních oblastech. Na rozdíl od situace 
v mé vlasti odpovědné úřady situací řeší.

Velké slovo mají odbory, lékařské společ-
nosti a samozřejmě i francouzská lékařská 
komora. Je zde patrný i jiný sociálně-kul-
turní přístup. Francouzi nemají daleko ke 
stávkám a stávkové pohotovosti. Na rozdíl od 
Čechů tolik nediskutují na sociálních sítích 
či u piva, ale vyjdou do ulic s cílem vynutit 
si změnu v přístupu odpovědných institucí 
a osob.

Samozřejmě by se dalo psát ještě podrob-
něji, ale to nebylo cílem mého dopisu. Nicmé-
ně výše sdělené je podepřeno, zdůrazňuji, 
mojí osobní zkušeností.

Ještě bych sdělil následující: Když si 
spočítáte průměrný plat v ČR a odvody na 
zdravotní daň a srovnáte je s Německem a Ra-
kouskem či Francií, pak za 6,8 % českého 
HDP nemůžete mít stejnou péči, jakou mají 
tyto země za 10–12 % jejich HDP již několik 
desetiletí. A to i přes veškerou českou medi-
ální propagandu podepřenou některými tzv. 
odborníky, kteří postrádají vlastní pracovní 
zkušenost mimo ČR!

Vážený pane prezidente, můj dopis není 
dehonestací české medicíny či lékařů. V ČR 
máme své odborníky, specializovaná praco-
viště, preventivní programy a nemocnice, 
na které můžeme jistě být hrdí. Bohužel 
zatím početní mladí kolegové odcházejí po 
vystudování za hranice (na Západ), za snazší 
postgraduální kvalifikací, lepším platem 
a lépe fungujícím systémem (opačně to ne-
funguje). Demografické prognózy českých 
lékařů nejsou povzbudivé a rozpad péče je 
již realitou mimo velké aglomerace. Čeští 
lékaři a v budoucnosti převážně české (slo-
venské) lékařky nejsou méně vzdělaní než 
ti na západ od Chebu či na jih od Břeclavi, 
ale nebudou schopni dohnat všeobecnou zá-
padoevropskou úroveň medicíny za součas-
ných finančních a organizačních podmínek.

Dr. Lubomír Skopal, Alsasko, Francie

P. S.: V českém mediálním prostoru často 
čtu nebo slýchám sdělení, že péče v ČR pře-
vyšuje mnohé západoevropské státy. Moje 
dosavadní praxe ve Francii to nepotvrzuje. 
Rád bych mýlil!

přijme

n Lékaře n 
na oddělení

n Dětské a Anesteziologicko-resuscitační 
n Gynekologicko-porodnické
n Patologické
n Urologické

n Nabízíme: n

n Akreditovaná pracoviště
n Zajímavé finanční ohodnocení
n Náborový příspěvek
n Volno po službě
n  Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
n  Ubytování (1KK, 2KK) pro jednotlivce i rodiny
n  Zaměstnanecký program mobilního 

operátora
n Centrum sportu a relaxace v areálu
n Perspektivní a přátelský kolektiv
n Benefity nemocnice
n  Dojezdová dostupnost – České Budějovice, 

Praha, Plzeň, Příbram

Kontakt:
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589
Personální oddělení, tel: 382 772 017
e-mail: personalni@nemopisek.cz  
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DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA 
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další při-
tažlivé benefity. ■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdě-
lávání, příspěvek na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT O POLICISTY A HASIČE – HRDINY 
DNEŠNÍCH DNŮ. ■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ  – ordinace MOST 
– ordinace PRAHA/i zkrácený úvazek 
– ordinace FRÝDEK-MÍSTEK 
– ordinace OSTRAVA

PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA 

– pracoviště PRAHA/i s ubytováním
– ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
– ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
– ordinace ZLÍN

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 
hľadá neurológa na plný pracovný úväzok na konziliárnu a konzultačnú činnosť.
■ Ponúkame aktívnu spoluúčasť v programoch; endovaskulárnej liečby akútnych cievnych 
mozgových príhod; endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneurziem a AV malformácií; 
možnosť neurologickej ambulantnej činnosti
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špecializácia v príslušnom odbore - neurológia; 
komunikatívnosť, flexibilita;  morálna bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR – NEUROLÓG

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializací z RFM, specializace 
z neurologie, ortopedie nebo interny vítána; Zkušenosti s vedením týmu.
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení; Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL 
SPA; Služební byt; Příspěvek na dopravu.
■ Info poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace příjme do pracovního 
poměru lékaře / lékařku na pracoviště:
Oddělení geriatrie a následné péče • Rehabilitační oddělení; • Otorinolaryngologické 
oddělení • Urologické oddělení • Laboratoř HTO • Lékařské genetiky • Onkologické oddělení
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, 
případně lékaře se specializovanou způsobilostí
■ Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí akreditované nemocnice, 
práce na plný úvazek, zaměstnanecké benefity, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
■ Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: Nemocnice Jihlava, příspěvková orga-
nizace, Pysková Ludmila - vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava 
nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

NEMOCNICE JIHLAVA, P.O. ■ NEMOCNICE JIHLAVA PŘIJME LÉKAŘE

Saská nemocnice pro psychiatrii, psychoterapii,  
psychosomatiku a neurologii se sídlem v Grossschweidnitz 
hledá k okamžitému nástupu:

Odborného lékaře/lékařku s 
atestací z psychiatrie a  

psychoterapie
nebo

Lékaře/lékařku – psychiatra, 
psychoterapeuta s možností 
dalšího vzdělávání v oboru

Saská nemocnice Großschweidnitz = odborná nemocnice 
zaměřená na psychiatrii a psycho-terapii dospělých a 
dětí, psychosomatiku a neurologii, jejíž kapacita a moderní 
vybavení zabezpečují péči velké části východního Saska.
Naše nemocnice disponuje Klinikou psychiatrie a  
psychoterapie (kapacita 200 lůžek), která je ještě 
rozdělena do 4 stacionárních klinik – Neurologické kliniky 
s kapacitou 35 lůžek, Kliniky psychiatrie a psychoterapie 
dětí a mladistvých (48 lůžek), Kliniky forensní psychiatrie 
(80 lůžek) a do několika denních klinik a ambulancí.
Veškerá dokumentace a komunikace v nemocnici je 
zajištěna moderním elektronickým systémem. Nemocnice 
umožňuje kompletní spektrum současné psychiatrické a 
neurologické diagnostiky.

Neurologická klinika je plně digitalizována vedle 
konvenční radiologie je vybavena moderními přístroji 
jako je MRT a CT.

Nabízíme:
• Neatestovanym lekarum další postgraduální vzdělávání  
 pro dosažení atestace (Facharzt)
• Uhrazení nákladů psychoterapeutického výcviku
• Možnost účasti na mnoha vzdělávacích akcích,  
 seminářích
• Přátelské pracovní zázemí
• Možnost vedlejší pracovní činnosti dle předchozí domluvy
• Pravidelné a certifikované vzdělávání v rámci naší kliniky
• Přístup k internetu pro další osobní vzdělávání
• Rozsáhlé spektrum psychiatrických a neurologických 
 diagnoz
• Zapracování ve všech uznaných vyšetřovacích postupech 
 v uvedených odbornostech
• Pomoc při zajištění ubytování

Platové zařazení se poskytuje dle tarifu platného pro 
lékaře naší nemocnice – SKH a po uplynutí zkušební  
doby bude dodatečně upraveno. Příslušný primář 
poskytuje garanci dalšího odborného postgraduálního 
vzdělávání lékařů.

Pro veškeré další podrobnější informace kontaktujte, 
prosím, paní primářku Kliniky psychiatrie a psychotherapie 
dospělých Dr. med. Farhat, na tel. 49 3585/453 1600, 
Email Loretta.Farhat@skhgr.sms.sachsen.de

Na vyžádání Vám můžeme domluvit i 
několikadenní hospitaci.

Písemné podklady k získánní této, 
pracovní pozice, včetně životopisu 
a kopií vysvědčení a diplomu, 
zasílejte, prosím na:

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie,  
Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie 

Personalabteilung | Dr.-Max-Krell-Park 41  
D-02708 Großschweidnitz  

bewerbung@skhgr.sms.sachsen.de  
www.skh-grossschweidnitz.de

 
hledá pro svá oddělení

✖  LÉKAŘ PEDIATR L3
✖  LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3  

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

Ivana  Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585, e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz

 
hledá pro svá oddělení

✖  LÉKAŘ PSYCHIATR L1- L3  
(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

Ivana  Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585, e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz
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rurgie v  praxi obvodního lékaře, tzn. problematikou kýl, 
hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fimóz a  novoroze-
neckými chirurgickými problémy. Součástí kurzu bude 
i  praktický pohled na dif. dg.  bolesti břicha, hojení ran, 
péče o  jizvy, moluska, bradavice a  zarůstající nehty. Na-
bídne také odpovědi na všechny nejčastější otázky kladené 
lékařům rodiči. Kurz bude doplněn kazuistikami.

115/19 Infekční nemoci
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin 
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Aktuality: Virové hepatitidy, infekce HIV/AIDS
Příspěvek k diferenciální diagnostice febrilních stavů
 
Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc.
• Úvodní slovo: témata stále aktuální. 
Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc., MUDr. Jolana Raupa-
chová 
• Neobvyklá etiologie febrilního stavu u mladé ženy.
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
• Důležité oportunní infekce u HIV pozitivních jedinců. 
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
• Současné možnosti léčby chronické hepatitidy C. 
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
• Život ohrožující infekce virem chřipky typu A u dítěte.
MUDr. Miroslav Bosák 
• Infekce HIV/AIDS, virová hepatitida C a jejich dopad do 

oblasti dočasné pracovní neschopnosti a invalidit.

65/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 2. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Hesperia, Olomouc, Brněn- 
ská 385/55
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

PŘIPRAVUJEME:
74/19 Konference ČLK: Etika a komunikace v medi-
cíně – Technologické pokroky v medicíně – v etických 
a psychologických souvislostech.
Datum konání: 3. 12. 2019 od 9.30 do 16 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, 
Praha 3
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA

126/19 Postgraduální akademie: Interna pro 21. století
Datum: 3. 12. 2019, 14–18 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 
4, 27. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

66/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 5. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Interhotel Moskva, Zlín,  
náměstí Práce 2512
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

116/19 Urgentní medicína (UM) a průniky s ostatní-
mi obory
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, vě-
decký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP, z.s., vedoucí redaktorka časopisu Ur-
gentní medicína
• UM a všeobecné praktické lékařství pro dospělé.
• UM a geriatrie.
• UM a infekční lékařství.
• UM a psychiatrie.
• UM a intenzivní medicína.
• UM a neurologie.
• UM a kardiologie. 
• UM a pediatrie.
118/19 Dětská gastroenterologie

Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4, přízemí, 
Fialový salonek
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.

125/19 Komunikace s kolegy zdravotníky může být 
radost i „noční můra“
Datum: 7. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Program je věnován specifikům zdravotnického oboru 
v  kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá 
komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti 
a  energii potřebnou k  optimálnímu pracovnímu výkonu 
zdravotníků. Odstranění problematických aspektů v  ko-
munikaci s  kolegy na zdravotnickém pracovišti může vý-
znamně zlepšit životní pocit a  uchránit od stresu. Budou 
zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně zátěžo-
vé situace. 

92/19 Postgraduální akademie: Algeziologie
Datum: 12. 12. 2019, 14.00–18.00 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

119/19 Osteoporóza
Datum: 14. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Jana Čepová
MUDr. Barbora Hanychová
• Denzitometrie z pohledu radiologa.
MUDr. Tomáš Franěk
• Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy.
MUDr. Jana Čepová
• Využití vitaminu D a K v léčbě osteoporózy.

120/19 Komplexní přístup k řešení vrozených vývo-
jových vad
Datum: 14. 12. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., před-
nosta Kliniky plastické chirurgie, FNKV
(program bude doplněn)

123/19 Očkování u dětí
Datum konání: 14. 12. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.

KURZY 2020
1/20 Alergologie
Datum: 11. 1. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % popu-
lace. Přímo i nepřímo ovlivní až polovinu návštěv u PLDD 
a  čtvrtinu u  VPL. Pod tlak se dostává i  gastroenterolog, 
dermatolog a ORL specialista. 
Kurz by měl přesunout kormidlo od molekulární imuno-
logie k  praktickým otázkám každodenní péče o  alergiky, 
resp. o  znepokojivě narůstající imunopatologické sta-
vy naší populace. Z  koše budou taženy žetony astmatu, 
alergické rýmy, potravinové i  lékové alergie, ale i ekzému 
a kopřivek. Mělo by dojít jak na moderní diagnostiku, tak 
i léčbu alergie, včetně té biologické. 

41/20 MRSA v ordinaci dětského lékaře
Datum: úterý 14. 1. 2020, 16.30–18.00 hod.

Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: MUDr. Sylvia Polívková, Nemocnice Na Bulovce

3/20 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii III
Datum: středa 15. 1. 2020, 13.30–18.35 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Leona Koubková,  
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

6/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem 
dovedností
Datum: čtvrtek 16. 1. 2020
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 
novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů 
tak, aby k  nácviku dovedností bylo dostatečné množství 
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 perinatologickém centru 
s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

8/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické 
praxi
Datum: 18. 1. 2020
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Účastnický poplatek: 800 Kč 
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika in-
fekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Kate-
dra infekčních nemocí IPVZ 
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí  s  přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.

5/20 Postgraduální akademie: Novinky v diabetologii II
Datum: 21. 1. 2020, 13.00–18.25 hod.
Místo: Hotel Vienna House Andel‘s  Prague, Praha 5, 
Stroupežnického 21
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
 
10/20 Plicní diagnostika
Datum konání: 25. 1. 2020
Místo konání: Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuber-
kulózy FN a LF UP, I. P. Pavlova 6
Koordinátor: MUDr. Jana Kociánová
Lektoři: MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava  
Kacrová, MUDr. Eva Voláková
MUDr. Eva Voláková
• Patofyziologie dýchání (mechanika dýchání, statické 

i  dynamické ventilační parametry, kontrola průsvitu dý-
chacích cest a hodnocení jeho změny, distribuce ventilace 
a perfuze, oxygenace krve, výměna CO2) 

MUDr. Stanislava Kacrová
• Spirometrie – metodika, provedení, kontrola kvality, in-

terpretace 
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Jana Kociánová
• Bronchomotorické testy – metodika, provedení, inter-

pretace 
MUDr. Eva Voláková
• Bodypletyzmografie – metodika, provedení, interpretace, 

kontrola kvality
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Stanislava Kacrová
• Vyšetření transferfaktoru plic – metodika, provedení, 

kontrola kvality 
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Jana Kociánová
• Kontrola kvality funkčních laboratoří

9/20 Akutní problémy v neurologii 
Datum: 25. 1. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 
Účastnický poplatek: 800 Kč

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

64/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 20. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Ho-
molce
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

113/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 21. 11. 2019, 
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 novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství 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 novo-
rozence na porodním sále, a  jednak možnost návštěvy 
na oddělení RES a  JIP v  perinatologickém centru s  dis-
kusí o  zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

129/19 Postgraduální akademie: Respirační infekce 
a imunologicky podmíněné nemoci v pneumologii
Datum: 28. 11. 2019, 14.00–17.45 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Pra- 
ha 4, 27. patro
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

84/19 Škola zad 
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dag-
mar Smilková
• Témata praktická: Nácvik správného držení těla, kom-

penzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových 
stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních činnos-
tí, úlevové a relaxační polohy, pomůcky.

• Témata teoretická: Příčiny bolestí zad, základy anatomie 
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba 
bolestí zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy 
ergonomie.

114/19 Dětská chirurgie
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Blanka Kocmichová
Kurz se bude zabývat nejčastějšími problémy dětské chi-

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 účastníci 
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     
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Koordinátor: doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Neurolo-
gická klinika 3. LF UK a TN

prim. MUDr. Jolana Marková, FEAN
• Bolesti hlavy 
MUDr. David Hlinovský
• Akutní ischemické CMP 
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
• Delirantní stavy a agitovanost 
MUDr. Zdeněk Stach
• Poruchy vědomí 
MUDr. Klára Brožová
• Epilepsie 

11/20 Kurz: Pediatrie
Datum: 1. 2. 2020
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Kristýna Zárubová
• Novinky v gastroenterologii
MUDr. Petr Liby
• Neurochirurgická problematika v ordinaci PLDD
MUDr. Sylvie Polívková
• MRSA v ordinaci PLDD
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.
• Transplantace u dětí
MUDr. Petr Smíšek
• Nejčastější hematologické problémy u dětí
MUDr. Čepová, FN Motol
• Interpretace biochemických výsledků v klinické praxi

42/20 Nové přístupy k novorozenecké žloutence
Datum: úterý 4. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Lektor: MUDr. Iva Bodnarová

12/20 Vertebroviscerální vztahy
Datum: 8. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Prvním úkolem lékařů je stanovit správnou diagnózu 
a  diferenciální diagnózu. Jsou případy, kdy bylo orga-
nické onemocnění vyloučeno, přesto pacient má bolesti 
v  různých částech těla. Naopak mnozí mohou považovat 
zjištěné degenerativní změny pohybového ústrojí za jedi-
nou příčinu pacientových stesků a přehlížejí nebo chybně 
interpretují jiné nálezy. Pravděpodobnostně a  ze statis-
tik vyplývá, že mnoho bolestí (asi 70 %) je z  dysfunkce 
pohybového segmentu, ale je potřeba mít na mysli, že za 
bolestmi se může skrývat viscerální onemocnění. Kurz je 
zaměřen na funkční diagnostiku a terapii, které je možno 
uplatnit při vyloučení organického onemocnění.

13/20 Kurz: Mindfulness-based stress reduction 
(MBSR)
Datum: 8. 2. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedm-
desátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě 
univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem 
všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je po-
moci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé projevy 
dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání. 
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.) 
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou poslucha-
či seznámeni na odborné úrovni se základními principy 
organizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci. 
Část neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky 
z oblasti zapojení limbického systému, utváření paměťové 
stopy a její modifikace, regulace spánkového cyklu a obec-
ně neurohumorální regulace. Část psychologická se zamě-
řuje na v současné době aktuální propojení technik práce 
s tělem, dechem a myslí na fungování nervového systému 
a ovlivnění orgánových celků ve smyslu lepší koordinace. 
Část praktická (Mgr. Filip Štys) 
V  praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení re-
levantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod ve-
dením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jednoduché 
techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS. Zároveň 
si zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti na úrovni 
tělesných, myšlenkových a  emocionálních procesů. Tato 
cvičení snižují jak psychologické, tak fyziologické účinky 
stresu. Nedílnou součástí je i  zpětná vazba a  reflexe zku-
šeností. Účastníci obdrží pracovní sešit a audio nahrávky, 
aby mohli MBSR používat i po skončení kurzu.

14/20 Dětská dermatologie
Datum konání: 8. 2. 2020
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková 

MUDr. Štěpánka Čapková
• Atopický ekzém – co nového? 
Prim. MUDr. Jana Čadová
• Infekční a parainfekční exantémy u dětí.
MUDr. Aneta Klimešová
• Nejčastější infekce kůže u dětí. 
 MUDr. Iveta Tomšíková
• Péče o kůži novorozence a kojence.

18/20 Lékaři bez stresu
Datum: čtvrtek 27. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK 
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho 
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně 
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empa-
tii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické 
obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co můžeme udělat pro to, aby nás medicína bavila i po le-
tech? Je možné dělat naši práci bez dlouhodobého stresu? 
Jak se dá posilovat musculus gaudius medici? Interaktiv-
ní přednáška nabídne v  konkrétních příbězích pohled na 
stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření 
a  podpory osobní odolnosti vůči stresu. Zároveň si odne-
sete praktické tipy, jak se každý den pozitivně naladit při 
naší nelehké práci.

16/20 Paliativní péče v době moderní medicíny – pře-
žitek, nebo nutnost?
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektorky: prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.; 
MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., Klinika anesteziologie 
a resuscitace a Centra paliativní a podpůrné péče VFN
Pohled na současné možnosti péče o nemocné s nevyléči-
telnou, život ohrožující nemocí – etická dilemata, 
se kterými se u těchto nemocných můžeme nejčastěji se-
tkat a  jak je můžeme dobře ošetřit. Základy komunikace 
s nemocnými i jejich blízkými, přehled a dostupnost růz-
ných forem paliativní péče v ČR.
MUDr. Kateřina Rusinová
• Co je paliativní medicína a co může nabídnout 
• Etická dilemata v paliativní medicíně, rozbor kazuistik 
MUDr. Irena Závadová
• Komunikace v paliativní medicíně 
• Jak vypadá umírající pacient 
• Organizace paliativní péče v ČR 

19/20 Chronická bolest a její léčba
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klini-
ce rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN 
v Motole
(Program bude doplněn)

20/20 Aktuality z  posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 7. 3. 2020 
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústa-
vu sociálního a  posudkového lékařství Lékařské fakulty 
UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí 
oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociál-
ního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu 
sociálního a  posudkového lékařství Lékařské fakulty UK 
v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicín-
skými kritérii posuzování zdravotního stavu v  nemocen-
ském 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 lé-
kařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.

21/20 Novinky v kardiologii
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Délka: 6 hodin
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
(Program bude doplněn)

22/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020
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 množství 
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 perinatologickém centru 
s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

23/20 Digitální demence
Přínosy a  především rizika moderních technologií. 
Společenské dopady aneb jiná generace, též navazující 
nutné změny ve výuce mediků a v práci lékařů.
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020 16.30–18.00
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
Human enhancement 
Tělesné i  duševní vylepšování lidí. Historické ohlédnutí 
a  proměny ideálu krásy. Rizika pro osobní identity 
i  pro kohezi společnosti (ztráta pestrosti, zvýhodnění 
„krásných“ lidí na trhu práce, propad těch, kteří nechtějí 
nebo si nemohou dovolit zákroky estetické chirurgie).

24/20 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřen na  otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

25/20 Pediatrie – donošený novorozenec
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Marcela Křížová a  Bc. Jana Kolla-
rová 
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti 
péče o donošeného novorozence (změny v přístupu k řeše-
ní hyperbilirubinemií, novinky v kojení, komfort novoro-
zence, péče o hraničně zralého novorozence apod.).

26/20 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambu-
lantního specialisty
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddě-
lení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a  je 
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v  každodenní 
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a  technikami MRI 
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak 
bude především zaměřen na nejrůznější patologické stavy, 
kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu. 

28/20 Estetická chirurgie
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti 
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
• Miniinvazivní výkony v obličeji 
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Facelifting 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Rinoplastika 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Liposukce, druhy, komplikace 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Augmentace, modelace, redukce prsů 

29/20 Lékaři bez stresu
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Cena zahrnuje veškeré materiály pro osobní studium. 
Účastníci navíc obdrží voucher na 1 hodinu individuálního 
koučování zcela zdarma.
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Workshop pro maximálně 12 účastníků.
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK 
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho 

Das Spital Schiers ist ein modernes Akutspital der Grundversorgung, 
welches über eine anerkannte Weiterbildungsstätte B1 (1 Jahr) für 
den Facharzt Chirurgie und fachfremde Disziplinen, für welche ein Jahr 
Chirurgie anerkannt ist, verfügt. Wir suchen nach Vereinbarung eine/n

Assistenzärztin/-arzt Chirurgie 100%

Die Ausbildung umfasst:
Ein Jahr Grundausbildung gemäss online publiziertem Weiterbildungs-
konzept unserer Klinik und dem Weiterbildungsprogramm der 
Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie.

Ihr Profil:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Staatsexamen, haben eine 
zielgerechte und strukturierte Arbeitsweise und sind eine innovative, 
kommunikative Persönlichkeit mit Bereitschaft zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Ausserdem befinden sich Ihre Deutschkenntnisse 
mind. auf dem C1-Niveau.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine interessante, vielseitige Tätigkeit, praktisch 
eine 1:1-Mentorbetreuung, eine gute Grundausbildungsstruktur  
und ein arbeitsplatzbasiertes Assessment, Journal Clubs.

Erstfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Stefan Kull,  
Chefarzt Chirurgie, Tel. 081 308 09 22.

Weitere Informationen zur Flury Stiftung finden Sie im Internet:  
www.flurystiftung.ch

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an personal@flurystiftung.ch
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střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně 
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empa-
tii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické 
obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co máme dělat pro to, aby nás medicína bavila i po letech? 
Co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe po-
máhat našim pacientům? Jak vypadá mapa štěstí? Praktic-
ky zaměřený workshop nabídne účastníkům inspiraci, jak 
čelit syndromu vyhoření, a  to na příkladech ze zahraničí 
i z jiných oborů. Dostanete prostor dopřát si chvíli k zasta-
vení a k sebereflexi. V bezpečném prostředí malé skupinky 
účastníků si můžete přímo vyzkoušet různé techniky pro 
podporu osobní odolnosti vůči stresu. Každý bude mít 
následně možnost rozebrat a doladit svoji konkrétní mapu 
štěstí na osobním koučovacím sezení.

2/20 Postgraduální akademie: Novinky v hematologii
Datum: 26. 3. 2020, 13.30–18.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Vydra

4/20 Revmatologie pro nerevmatology
Datum: 28. 3. 2020
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
MUDr. Heřman Mann
• Vyšetřovací metody v revmatologii 
MUDr. Mária Filková, Ph.D.
• Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida 
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. 
• Systémová onemocnění pojiva 
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
• Osteoartróza 
• Dnavá artritida a další krystaly indukovaná onemocnění 
MUDr. Šárka Forejtová
• Spondyloartritidy 

30/20 Dětská gastroenterologie
Datum: 4. 4. 2020
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.

31/20 Je ve zdravotnictví místo pro pocit štěstí, nebo 
práce v něm je důvodem k šílenství? 
Datum: čtvrtek 9. 4. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 

Co to je štěstí a proč vznikla věda o štěstí, kde ho hledat? 
Jak o něm přemýšleli filozofové a jak současní odborníci? 
O  breviářích i  moderních knihách rad a  doporučení 
s  dovětkem, co si lze z  nich vzít k  srdci. O  volbě profese 
a  o  nespokojenosti: v  roli zdravotníka. Proč není důvod 
k šílenství, ale ke změně vlastních postojů.

32/20 Očkování u dětí
Datum konání: 18. 4. 2020
Místo konání: Praha 
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.

33/20 Kurz: Mindfulness-based stress reduction 
(MBSR) – pokračování
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
(program bude doplněn)
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedm-
desátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě 
univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem 
všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je po-
moci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé projevy 
dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání.
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.)
Formou přednášky budou posluchači seznámeni na od-
borné úrovni s  klíčovými anatomicko-fyziologickými 
poznatky ohledně fungování mozku, těla a  mysli ve stre-
su. Tento popis bude doplněn a korelován se současnými 
výklady meditace, jógických cviků a dechových cviků, jak 
jsou vyučovány v  tradičních východních systémech. Pro-
stor bude ponechán více na otázky a odpovědi účastníků. 
Předpokládá se základní znalost stavby a funkce nervové-
ho a endokrinního systému člověka.
Část praktická (Mgr. Filip Štys)
V  praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení rele-
vantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod vedením 
kvalifikovaného lektora MBSR si prohloubí techniky vedoucí 
ke snížení stresu a aktivaci nervového systému. Zároveň si pro-
hloubí uvědomování prožívání přítomnosti na úrovni těles-
ných, myšlenkových a emocionálních procesů. Oproti základ-
nímu kurzu bude ponechán více prostor na otázky a odpovědi 
účastníků. Účastníci obdrží pracovní sešit a  audio nahrávky, 
aby mohli MBSR používat i po skončení kurzu.

34/20 Pedooftalmologie
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o  dětskou pro-
blematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na 
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje 
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství, 
čímž slouží k  předatestačnímu školení. Zároveň splňuje 
podmínku pro zájemce ze styčných oborů. 

• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko.
• Dětská oční onkologie.
Součástí kurzu bude možnost pro zúčastněné stáhnout 
tyto okruhy z úložiště.

35/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinic-
ké praxi
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Brno
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Účastnický poplatek: 800 Kč 
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika in-
fekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Kate-
dra infekčních nemocí IPVZ 
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí  s  přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.

36/20 Imunologie pro pediatry
Datum: 16. 5. 2020
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., Ústav 
imunologie 2. LF a FN v Motole
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
• Úvod, struktura a funkce imunitního systému, imunopa-

tologické stavy, ID a autoinflamatorní onemocnění
MUDr. Markéta Bloomfield, Ústav imunologie 2. LF a FN 
v Motole a Pediatrická klinika, Fakultní Thomayerova ne-
mocnice a 1. LF UK 
• Imunodeficience s vnímavostí k infekcím
MUDr. Hana Malcová, Oddělení revmatologie dětí a  do-
spělých, FN v Motole 
• Autoimunitní onemocnění v dětské revmatologii
MUDr. Martina Suková, Klinika dětské hematologie a on-
kologie, FN v Motole 
• Autoimunitní onemocnění v dětské hematologii
MUDr. Helena Posová, CSc., Ústav imunologie a mikrobio-
logie, 1. LF a VFN 
• Imunologická laboratoř
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., Genetická laboratoř, 
Centrum kardiovaskulární a  transplantační chirurgie, 
Ústav klinické imunologie a alergologie, Masarykova uni-
verzita, Brno 
• Genetika imunitních poruch

37/20 Strabismus
Datum: 16. 5. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 
v dětském i dospělém věku. Je určen především pro oftal-
mology, ale i  pediatry a  neurology zajímající se o  stra- 
bismus. Školicí kurz doplňuje v  jednotlivých okruzích 
příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství, čímž slouží 

k předatestační přípravě mladých oftalmologů, především 
se jedná o rozšířenou fotodokumentaci.
• Vyšetřovací metody
• Typy dynamického a paralytického strabismu
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti
• Chirurgická terapie 
Součástí kurzu je možnost pro zúčastněné stáhnout tyto 
okruhy, budou na úložišti dat.

38/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 28. 5. 2020
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 množství 
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 perinatologickém centru 
s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

39/20 Prevence funkčních poruch pohybového ústrojí
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
V  případě bolestivých stavů pohybového ústrojí hrají 
roli endogenní faktory (držení těla, vývojová kineziolo-
gie, hluboký svalový stabilizační systém, hypermobilita 
a dysbalance svalové) a exogenní faktory (zevní prostředí, 
např. sedavý způsob života). Správná funkční diagnostika 
a edukace pacienta přispívá k prevenci recidiv bolestivých 
stavů. I  když zaručená „kuchařka“ a  cvik „vyprosťovák“ 
nemohou být pro každého univerzální. Kromě edukace 
správných pohybových návyků, je třeba provádět indivi-
duální analýzu postury a  pohybových programů. Kurz je 
určen k  individuální analýze funkčních bolestivých stavů 
hybné soustavy.

40/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinic-
ké praxi
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Účastnický poplatek: 800 Kč 
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika in-
fekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Kate-
dra infekčních nemocí IPVZ 
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí  s  přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Do ambulantního lymfologického centra v Praze 2 při-
jmeme lékaře na zkrácený pracovní úvazek (počet dní 
a  hodin dle dohody). Ideální i  pro důchodce. Kontakt: 
777 599 149 
Zaměstnám dětského lékaře (lékařku) 1 den v  týdnu 
v  ordinaci PLDD poblíž Českých Budějovic. Kontakt: 
detskaordinacesb@seznam.cz 
Přijmeme fyzioterapeuta do amb. v  centru Prahy. Po-
žadujeme ukončené vzdělání v  oboru, spolehlivost a  lo-
ajalitu. Nabízíme poměr i  na zkrácený úvazek, možnost 
úpravy prac. doby. Nadstandardní platové ohodnocení. 
Nástup možný ihned. Kontakt: naboryfyzio@gmail.
com 
Ambulance Kardiomed (Praha 7) přijme kardiolo-
ga, nejlépe na celý úvazek. Nabízíme dobré pracovní 
podmínky v  dlouhodobě zavedené ordinaci. Kontakt:  
603 816 202, kardiomed@volny.cz 
Do psychiatrické ambulance v  Českých Budějovicích 
přijmu psychiatra s  atestací (specializovanou způsobi-
lostí) na částečný úvazek (na 1 až 3 dny v týdnu). Vše na 

individuální domluvě. Kontakt: 605 841 027, marketa.
rousalova@seznam.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v  Praze 4 hle-
dáme kolegyni/kolegu s  atestací z  VPL k  dlouhodobé  
spolupráci. Možný částečný či plný úvazek. Kontakt:  
lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699 
Hledám gynekologa do zavedené praxe v Chebu. Možno 
na částečný úvazek. Flexibilní pracovní doba, příjemný 
kolektiv a  prostředí. Možnost podílu na zisku. Ostatní 
osobně.  Kontakt: 606 335 332  
Hledám psychoanalyticky orientovaného psychiatra 
pro spolupráci v psychiatrické ambulanci v Praze 5. Nabí-
zím slušné jednání, volnou pracovní dobu, podíl na zisku. 
Kontakt: 777 237 598 
Přijmu kožního lékaře/ku, i  v  přípravě, na např. 2 od-
poledne do své ordinace v Praze 9. Kontakt: 608 973 194, 
daniela.zlatohlavkova@seznam.cz 
Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava hledá lékaře 
do výjezdové skupiny RLP. Náplní práce je poskytování 
přednemocniční péče v  důlních i  povrchových praco-
vištích OKD. Požadujeme specializovanou způsobilost 
v základním oboru, nejlépe urgentní medicína, ARO, in-
terna, chirurgie, praktické lékařství, a zejména zkušenost 
ze ZZS/ARO/JIP! Odměna na DPČ 500 Kč/h. Nástup 
možný, po několikadenním vstupním kurzu báňského 
záchranáře. Další informace poskytne vedoucí lékař  
dr. Ondřej Kuchyňa, 606 043 521, kuchyna@hbzs-ov.cz,  
nebo sekretariát 596 258 230, sekretar@hbzs-ov.cz
Soukromá ordinace v  Praze 9 přijme neurologa se 
znalostí EMG na jeden den v  týdnu – středa. Nabízíme 
nadstandardní platové ohodnocení, příjemné pracovní 
prostředí. V případě zájmu pošlete profesní životopis na 
e-mail: neu-proch@seznam.cz 
Ordinace PLDD v  Modřicích u  Brna hledá atestované-
ho pediatra – zaměstnám na 1–2 dny v  týdnu za velmi 
výhodných podmínek. Milá a  šikovná sestra. Dlouho-

dobá spolupráce, výhledově navýšení úvazku. Kontakt:  
mudr.dvorakova@gmail.com, 777 194 884 
Dobře vybavená ordinace PL pro dospělé ve Zdicích při-
jme na zkrácený úvazek (2–3 dny v týdnu) kolegu či kole-
gyni lékaře. Vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě 
(máme akreditaci), možné i na dojíždění z Prahy (po D5 
20 min). Kontakt: 777 162 394 
Pro naši kliniku Centrum sportovní medicíny v  Praze 
hledáme kolegyni/kolegu se zájmem o  sport a  vyšetření 
dětí. Nejde nám o  razítka, ale o  opravdovou komplexní 
péči o  malé sportovce. Optimální na částečný úvazek. 
Jsme tým, co se stará jak o  profi sportovce, tak hobby 
i  dětské týmy. Více nemá cenu psát. Musíte se přijít 
podívat, abyste to pochopili. Klišé o  přátelském kolek-
tivu už nemá ani cenu psát :-). Kontakt: www.cent-
rumsportmed.cz, dostal@centrumsportmed.cz,  
606 626 096
Do akreditovaného pracoviště hledáme lékaře/lékařku 
(PL nebo internista i před atestací) na plný nebo čás-
tečný úvazek. Atraktivní finanční podmínky. Poliklinika 
Hůrka. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312 
Přijmeme zdravotní sestru/asistentku do ordinace 
praktického lékaře v Poliklinice Mazurská, Praha 8. Kon-
takt: praxePL@email.cz, 604 305 825 
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledá-
me kolegyni/kolegu k  dlouhodobé spolupráci. Kontakt: 
lekar@doktorvpraze.cz nebo 602 313 699 
Do zavedených psychiatrických ordinací v Praze 5 a Pra-
ze 8 hledáme psychiatra alespoň s kmenem. Dobré pla-
tové podmínky, flexibilita, možnost pracovního poměru. 
Kontakt: info@mkpsychiatrie.cz 
Zaměstnám na plný úvazek psychiatra s  atestací. Za-
vedená ordinace v  Praze 9. Do budoucna možný odkup 
ordinace s. r. o. Kontakt: 774 338 033 
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s  atestací či 
po základním kmeni na plný nebo i  zkrácený úvazek. 

Poskytujeme rozšířenou psychiatrickou péči a  rovněž 
psychodiagnostiku a  ind. i  skup. psychoterapie hrazené 
ZP. Kontakt: info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834 
Nabízíme pozici lékaře v  oboru gynekologie a  porod-
nictví. Atestace není podmínkou. Více informací o  pra-
covišti získáte na www.profema.cz. Kontakt: 603 771 299, 
mail. info@profema.cz 
Přijmeme oftalmologa do zavedené oční ambulance. 
Moderní ordinace s  kompletním přístroj. vybavením je 
v Praze 3. Kontakt: ocniordinace@post.cz
Do ordinace VPL v Praze 4-Jižním Městě přijmu na čás-
tečný úvazek lékaře, zástup za MD. Na částečný úvazek  
2 dny v  týdnu. Akreditovaná ordinace, moderně vyba-
vená, zázemí polikliniky. Nadstandardní finanční ohod-
nocení. Nástup nejpozději 1/2020. Kontakt: 602 237 901 
Ústav pro péči o  matku a  dítě v  Praze přijme lékaře či 
magistry na tyto pozice: anesteziolog, internista, ra-
diolog a  ústavní hygienik. Nabízíme zázemí stabilní 
společnosti s  tradicí, zajímavé benefity. Možnost práce 
i na zkrácený úvazek. Kontakt: personalni@upmd.eu, 
296 511 240/800. 
Do endokrinologické ordinace v  Jablonci nad Nisou 
hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na  
2 dny v  týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu 
se zájmem o  endokrinologii. Kontakt: v.prejzek@se-
znam.cz
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické 
ambulance v  Rumburku. Nabízíme plat min. 50  000 Kč 
čistého dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů 
dovolené, sick days. Zavedení nehrazených korektivních 
a estetických výkonů vítáno – veškerý zisk připadne léka-
ři. V ordinaci zkušená sestra. Široká spádová oblast. Mož-
ný i zkrácený úvazek. Kontakt: v.prejzek@seznam.cz
Přijmu všeobecného praktického lékaře/ku do sou-
kromé ordinace v Prostějově, poliklinika Trávnická 2, na 
2–3 dny v týdnu. Kontakt: 728 763 652 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího měsíce.
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Přijmeme lékaře do zavedené ambulance VPL (Praha, 
Kladno). Atestace v  oboru není podmínkou. Nabízíme za-
jímavé finanční ohodnocení, úvazek dle domluvy. Kontakt: 
736 623 797 
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na 
plný nebo částečný úvazek. Jsme pracoviště s akreditací pro 
obor alergologie a klinická imunologie – vlastní specializova-
ný výcvik. Nabízíme nadstandardní platové podmínky. Své 
životopisy zasílejte na: setinova@immunia.org 
Přijmu zdravotní sestru do ordinace ortopedie v  Praze 
10 na 2 dny v týdnu čt 16–19 h/možnost i 13–19 h/ a út/sudé  
týdny/16–19 h. Kontakt: 724 190 266 
Přijmeme lékaře – lékařku do ordinace praktického lékaře 
jak HPP, tak VPP, okres Nový Jičín, Kroměříž, Zlín, Prostě-
jov. Atestace praktického lékařství není nutnou podmínkou. 
Kontakt: filmform@seznam.cz 
Do našeho týmu v  Ambulanci u  Arbesa hledáme gyneko-
ložku. Rozsah spolupráce dle dohody, flexibilní pracovní 
doba, vhodné i pro kolegyně na mateřské dovolené. Kontakt:  
M. Šebešová, 724 270 604 
Do ordinace v  centru Brna hledáme internistu, úvazek 
0,1–0,2, férové jednání. Kontakt: 778 493 740, be.ma@cen-
trum.cz 
Do akreditované rodinné ordinace VPL v  Praze 4 hledáme 
kolegyni/kolegu k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku na 1– 2 
dny v týdnu, později rozšíření úvazku. Kontakt: lekar@dok-
torvpraze.cz nebo 602 313 699 
Pro soukromou prosperující kliniku na jihu Francie hledám 
kolegy/ně s  atestací z  anesteziologie pro střednědobou 
i  dlouhodobou spolupráci. Znalost francouzštiny podmín-
kou. Pomůžu s administrativou. CV na e-mail: rubesreani-
ma@gmail.com 
Přijmeme ORL lékaře/lékařku do privátní ordinace 
v  Praze 10. Nabízíme příjemný kolektiv, moderní pří-
strojové vybavení, nadstandardní platové ohodnocení,  
6 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity, příspěvek na 
vzdělání. Nástup od 1/2020. Kontakt: orlvpraze10@se-
znam.cz, 605 787 269 
Nabízím práci v gynekologické ordinaci v centru Prahy (I. P. 
Pavlova) gynekoložce na částečný úvazek (maximálně 1 den 
v týdnu). Odměna dohodou na DPP. Výhledově převzetí pra-
xe. Praxe v UZ diagnostice podmínkou. Kontakt: jajegyn@
seznam.cz, 603 281 390 
Zavedená neurologická ambulance Praha 4, Zárubova 
498/31, hledá do svých řad lékaře neurologa na částečný úva-
zek nebo dohodu o činnosti. Kontakt: 607 558 624 
Dermatologa do zavedené privátní praxe v  Klatovech při-
jmu ihned. Jsme akreditované vzdělávací centrum v  oboru 
dermatovenerologie. Kontakt: 737 441 365 
Praktická lékařka ve Starém Městě, okr. Šumperk, hledá 
lékaře s atestací v oboru všeob. prakt. lék. Nyní na částečný 
úvazek, následně možnost předání celého obvodu vzhledem 
k odchodu do důchodu. Kontakt: MUDr. Lenka Vysloužilová, 
starmes@seznam.cz, 607 849 987 
První privátní chirurgické centrum, spol. s r.o. v Hradci Krá-
lové, vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího lékaře 
(primáře) urologického oddělení. Požadujeme: odpovídající 
vzdělání a praxi v oboru urologie; licenci pro výkon vedoucí-
ho lékaře a primáře; organizační schopnosti; flexibilitu a ko-
munikativnost; týmovou spolupráci; trestní bezúhonnost; 
zdravotní způsobilost. Nabízíme: práci na HPP (možnost 
i zkrác. úvazku min. 0,8); odpovídající finanční ohodnocení; 
zaměstnanecké benefity (roční finanční bonus, služební  
automobil, mob. telefon, 5 týdnů dovolené, příspěvek na 
stravu, karta MultiSport); práci na příjemném, certifikova-
ném a personálně stabilizovaném pracovišti. Strukturované 
životopisy prosím zasílejte do 30.12.2019 na: personalni@
sanus.cz. Více: www.sanus.cz 
Palas Athéna, klinika jednodenní chirurgie, hledá lékaře na 
plný i částečný úvazek se zájmem o provádění většího množ-
ství laparoskopických operací. Nabízíme možnost velkého 
profesního rozvoje v oblasti laparoskopie a výhodné platové 
i pracovní podmínky. Kontakt: 608 906 668 
Prodám starší sterilizátor: výška 28 cm, šířka 28 cm, hloub-
ka 44,5 cm, objem 34 litrů. Foto na požádání. Cena 8000 Kč. 
Kontakt: sestra.luka@genecare.cz, 607 567 818 
Do ordinace pro chudé v  Ostravě přijmeme lékaře na 
jakýkoliv úvazek, nástup možný ihned. Odpovídající pla-
tové ohodnocení. Kontakt: andrea.pekarkova@arma-
daspasy.cz 
Záchranná služba ASČR Praha-západ hledá nové kolegy lé-
kaře záchranáře. Nabízíme akční práci v skvělém kolektivu. 
Kontakt: 603 507 986, kariera@ascr.cz. Těším se na spo-
lečnou spolupráci. S pozdravem Tomáš Bičiště, vedoucí lékař.
Přijmeme neurology, ortopedy, fyzioterapeuty, inter-
nisty, praktiky na HPP, DPP do zavedených soukromých 
ambulancí v  Praze. Nabízíme 5 týdnů dovolené, volné ví-
kendy a  svátky. Možnost velmi výhodného bydlení v  Praze. 
Nástup možný ihned. Kontakt: 777 247 336, dr.vostep@
centrum.cz
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme chirurga na 
plný či částečný úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibil-
ní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme 
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické 
lékařství, gynekologie, dermatologie – chronické rány) a kon-
ziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kontakt: 601 360 615, 
synovcova@ambicare.eu
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme internistu na 
plný či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibilní 
pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme multi- 
oborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické lékař-
ství) a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kontakt: 
601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledá-

me kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum 
výkonů oboru včetně estetické a  korektivní dermatolo-
gie. Smlouvy s  pojišťovnami máme zajištěny. Dobré fi- 
nanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,  
synovcova@ambicare.eu 
Soukromé zdravotnické zařízení v  Praze 4 hledá atesto-
vaného gynekologa na plný i  částečný úvazek (multiobo-
rový přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní 
kolposkopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl  
na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:  
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz 
Nabízím místo v  ordinaci Mořkov. Vhodné pro absolventy 
či lékaře na MD nebo v  důchodu. S  možností dlouhodo-
bé spolupráce. Kontakt: jiri.michalsky@seznam.cz,  
724 309 504 
Hledáme ORL lékaře(ku) i  na zkr. úvazek pro ordinace 
v  Třinci. Nadstandardní ohodnocení, možnost ubytování 
(hradíme). www.orlmed.cz. Kontakt: orlmedspol@se-
znam.cz 
Gynekolog pro ordinaci v  SRN – Krušné hory. Kontakt:  
601 543 567 večer,  jaroslav.jezbera@post.cz 
Dermatologické centrum se sídlem v  Praze zaměstná 1–2 
dermatology pro pobočky v  Neratovicích, Praze 7 a  v  Říča-
nech. Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz 
Do kožní ordinace v  Praze 5, metro Anděl, přijmu lékaře 
na 1–2 dny v  týdnu, event. na operativní zástupy. Zajímavé 
platové podmínky, dobré sociální i personální zázemí, malý 
přátelský kolektiv. Kontakt: 777 955 578 
Hledáme krátkodobý zástup (3–4 měsíce) na 2–3 dny 
v  týdnu PL nebo internista. Ordinace s  malým kmenem 
Poliklinika Barrandov. Kontakt: info@genecare.cz,  
602 650 312 
Malé plasticko-chirurgické pracoviště v Praze 11-Jižní Město 
hledá anesteziologa se znalostí anest. přístroje N8. Pracovní 
úvazek na max. 1 den v týdnu. Bydliště v Praze 11 a v blízkém 
okolí. Kontakt: 602 303 877 
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme léka-
ře s atestací v interních oborech. Nástup a výše úvazku dle 
dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordinaci 
v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodno-
cení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdělávání a další 
benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail d.studena@pra-
hamp.cz, 222 924 214 
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme lékaře 
s  atestací v  oborech interna, ORL, kardiologie, diabeto-
logie a  oční. Nástup a  výše úvazku dle dohody. Nabízíme 
zavedenou a  vybavenou ordinaci v  centru Prahy, přátelský 
kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravo-
vání, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím 
zasílejte na e-mail: d.studena@prahamp.cz, 222 924 214 
Nestátní zdravotnické zařízení v  oboru gynekologie a  po-
rodnictví hledá v Praze lékaře na částečný nebo plný úvazek 
nebo na DPP z důvodu rozšíření provozu ordinací. Požaduje-
me: atestace z oboru gynekologie a porodnictví, licence pro 
sonografické vyšetřovací metody v oboru gyn.-por. výhodou, 
praxe v oboru min. 5 let, odpovědnost, samostatnost, organi-
zační a komunikační schopnosti, zájem dále se postgraduálně 
vzdělávat. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost 
dalšího profesionálního růstu a dobré pracovní ohodnocení. 
Prosím CV zaslat na e-mail: krupsa@gynkrup.cz 
Do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé 
hledáme lékaře/ku s  atestací. Pracovní místo je v  Duchco-
vě. Nabízíme flexibilní pracovní dobu, podporu další-
ho vzdělávání, solidní finanční ohodnocení, spolupráci 
s  milou a  zkušenou sestrou a  v  případě zájmu byt 2+kk se 
zahradou v  domě ordinace, mobil, automobil. Kontakt:  
774 414 661, indik@indik.cz 
MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, hledá na výpomoc lékaře 
pediatra se specializací, který by vypomohl stávajícímu 
týmu lékařů zajistit ÚPS na dětském a  novorozeneckém 
oddělení. Odměna dle dohody. Kontakt: MUDr. Jiřičková 
Michaela, primář odd., michaela.jirickova@nemjil.cz, 
481 551 330 (332)
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., přijme lékaře/ku pro 
oční ambulanci.  Vhodné i  pro absolventy, zavedená opera-
tiva předního segmentu, moderní pracovní prostředí, OCT 
– akreditované pracoviště. Možnost profesního růstu se 
zaměřením na operativu, přátelský kolektiv, zaměstnanecké 
benefity na www.nemjh.cz. Kontakt: MUDr. M. Loulová, 
primářka, 384 376 121, loulova@nemjh.cz
Přijmeme všeobecného praktického lékaře/ku do ordina-
ce v  lokalitě Uherskohradišťska. Nabízíme: nadstandardní 
mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního 
volna, akreditovaná pracoviště, možnost dokončení atestace 
v  oboru, podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu 
ordinace a  minimum administrativy při práci. Kontakt:  
ordinaceuherskohradistsko@gmail.com 
Hledáme kolegu atestovaného VPL praktika do zavedené 
ordinace v  Lovosicích. Jsme rodinné akreditované zdravot-
nické zařízení provozované lékaři, které poskytuje primární 
péči na venkově. Nabízíme mzdu 65 000 Kč netto/měsíčně 
při 30 hod. týdně, možnost nastavit si ordinační dobu podle 
vašeho uvážení, 5denní pracovní týden, hrazené kongresy 
a  vzdělávací akce, uvolnění na povinné stáže, práci vhod-
nou pro lékaře i  z  jiných oborů (zajistíme odborný dohled 
a  školitele v  rámci přípravy k  atestaci), moderní a  vybave-
nou ordinaci (CRP, INR, EKG, holter), samostatnou práci 
v  ordinaci s  možností konzultace diferenciálnědiagnostické 
rozvahy s konziliáři z různých specializačních oborů. Nástup 
1–2/2020. Kontakt: Ing. Petra Kabourková, petra.kabour-
kova@vseobecnylekar.cz, 774 407 889 
Do moderní kliniky v centru Prahy přijmeme atestovaného/
neatestovaného lékaře/lékařku se specializací praktické 
lékařství pro dospělé nebo interní lékařství. Nabízíme: 
– základní mzdu od 75 000 Kč – měsíční bonusy – možnost 

služebního automobilu – mobilní telefon – moderní pracovní 
prostředí – příjemný kolektiv – stabilní klientelu – týden do-
volené navíc – příspěvek na penzijní pojištění. Požadujeme: 
– anglický jazyk na komunikativní úrovni – proklientský pří-
stup – ochotu dalšího vzdělávání – flexibilitu. Své CV prosím 
zasílejte na recepce@theclinic.cz, 602 162 413 
Do ordinace praktického lékaře a internisty v centru Prahy 
hledáme kolegu atestovaného praktického lékaře. Jsme ordi-
nace zaměřená na komplexní přístup k  pacientům s  výbor-
nou navazující podporou specialistů. Nabízíme velmi milý 
přístup, moderní prostředí a  zajímavé platové ohodnocení 
+ další benefity. Lze HPP i částečný úvazek. Těšíme na Vás.  
Kontakt: 731 460 696, dr.studeny@gmail.com
Přijmeme ihned na HPP, VPP, brigádu zdravotní sestru na 
lymfologii pro DermaMax s.r.o. – dermatologie Pha 6, po-
liklinika Cordeus. Skvělá dostupnost, nadstandardní pod-
mínky. Podmínkou je kurz mízní drenáže z NCO NZO Brno. 
Životopisy zasílejte na infodermamax@gmail.com 
INSPAMED – Neurologická ambulance a Spánková porad-
na hledá neurologa/neuroložku pro pobočku v  Kutné Hoře 
na plný i částečný úvazek. Přijmeme lékaře/ku v oboru neu-
rologie. Znalost spánkové medicíny vítána, není však pod-
mínkou. Nabízíme: příjemný pracovní tým, výhodné mzdové 
podmínky, žádné noční směny. Kontakt: prace@spanko-
vaporadna.cz, 725 793 112, www.spankovaporadna.cz
Lékař/lékařka se specializací: onkologie, imunologie, 
alergologie, diabetologie. Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR nabízí externí spolupráci lékařům – korespondenční 
forma (např. 10 hod. týdně) – zpracování odborných posud-
ků, rešerší apod. Kontakt: ladislava.sebestova@vzp.cz,  
952 220 741, 731 546 317 
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoliv úvazek do oční am-
bulance v Opavě. Prodej praxe rovněž možný. Byt k dispozici. 
Kontakt: vasak@opavamedica.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Lékařka před atestací z  všeobecné interny poptává volné 
místo v interní ambulanci/převzetí – koupě ordinace v Jiho-
českém kraji (nejlépe oblast České Budějovice, Strakonice, 
Prachatice). Kontakt: interna.ambulance@seznam.cz 
MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, hledá na výpomoc lékaře 
pediatra se specializací, který by vypomohl stávajícímu 
týmu lékařů zajistit ÚPS na dětském a  novorozeneckém 
oddělení. Odměna dle dohody. Kontakt: MUDr. Jiřičková 
Michaela, primář odd., michaela.jirickova@nemjil.cz, 
481 551 330 (332) 
Lékař s dvacetiletou praxí, 1. atestací z interny a specializo-
vanou způsobilostí v geriatrii hledá časově méně náročnou 
práci na VPP, nejlépe typu home office. Kontakt: pibo@
seznam.cz 
Diabetologie – do našeho prima týmu hledáme kolegyni/
kolegu diabetologa. Výše úvazku dle domluvy, ambulan-

ce Nová poliklinika Zbraslav. Těšíme se na Vás! Kontakt:  
ordinace@eurokardio.cz  
Hledám internistu/kardiologa do vybavené interní ambu-
lance v Brandýse nad Labem, 15 min. od Prahy. UZ kardio/ab-
dominální/cévní sonda, TK + EKG holter. Úvazek 0,2–1,0, PP 
i DPP, odměna dle výkonu. Kontakt: ambulance-interna@
seznam.cz, 731 564 101 
Hledám zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře 
region Praha-západ. Kontakt: prokon@seznam.cz 
Město Podbořany v  okrese Louny informuje o  možnosti 
otevření odborných lékařských praxí s  ohledem na ukon-
čení provozu neurol., kožní a  alergol. ambulance. Kontakt:  
hajny@podborany.net, 415 237 518 
Ambulance alergologie a  imunologie v  Praze 10 přijme 
alergologa na minimálně 0,5 dne v  týdnu (časově flexibilní, 
možno až celý úvazek). Nabízíme vynikající ohodnocení lé-
kařské práce, moderní pracovní prostředí. Flexibilní přístup. 
Kontakt: 245 008 716 
Nabízím výpomoc v  ordinaci praktického lékaře nebo 
i  s  PLS, možno jen o  víkendu, v  Praze, minim. odmě-
na 600 Kč/hod. čistého. Jsem atestovaný PL. Kontakt:  
vypomoclekar@seznam.cz 

ORDINACE, PRAXE 
Přenechám výhodně dobře zavedenou ordinaci prak-
tického lékaře pro děti a  dorost v  Praze 3. Kontakt:  
606 831 171 
Koupím praxi PL pro dospělé v  Ostravě. Převzetí v  roce 
2020 či dle dohody. Kontakt: praktik.ostrava@email.cz 
Prodám alergologickou praxi/s. r. o./v Liberci s kompl. vyba-
vením. Nasmlouvána i interní odbornost. Kontakt: aulehlo-
va@volny.cz, 776 699 553 
Prodám zavedenou ordinaci PL s. r. o. v  Přerově. Cca 
1700 pacientů, předání během 1. pol. r. 2020. Kontakt:  
praktik.prerov@seznam.cz 
Zaměstnám, event. i prodám praxi neurologa v Hofu v sev. 
Bavorsku (25 km do Aše). Plánovaný odchod do důchodu. 
Němčina nutná. Kontakt: ramburo@volny.cz 
Přijmu lékaře na výpomoc do dobře zavedené ordinaci VPL 
v Ústí n. L., s výhledem prodeje v r. 2020. Kontakt: 777 232 613 
Přenechám lukrativní praxi PLDD v Břeclavi za symbolic-
kou cenu. Kontakt: libuse.priborska@seznam.cz 
Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé vedenou 
formou s. r. o. ve Štramberku, 1500 registrovaných pacientů, 
smlouvy se 6 pojišťovnami. Administrace spojená s  převo-
dem zajištěna. Kontakt: 603 844 122
Přenechám praxi praktického lékaře v Petřvaldě u Karviné, 
provozováno formou s. r. o. Kontakt: 724 081 919. 
Prodám praxi rehabilitačního lékaře – ambulantní ordinace 
v Praze 9. Kontakt: 605 877 019. 

Vsetínská nemocnice a.s. 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici:

primář/primářka oddělení ORL
Požadavky:
specializovaná způsobilost v oboru otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku dle zákona č. 95/2004 Sb. ■ primářská licence 
nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK ■ 
zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. 
■ dobré organizační a manažerské schopnosti ■ odpovědnost, 
profesionální a kreativní přístup k práci

Nabízíme:
■ nadstandardní mzdové ohodnocení odpovídající významu 
nabízené pozice ■ možnost ubytování ■ zaměstnanecké benefi ty 
■ podporu odborného i osobního rozvoje

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
■ strukturovaný životopis s motivačním dopisem včetně návrhu 
koncepce řízení ■ doklady o dosaženém vzdělání ■ souhlas se 
zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.

Další informace:
Nástup dle dohody.
Výběrové řízení proběhne v lednu 2020.
Termín pro přihlášení do 31. 12. 2019.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica
Náměstek pro personální řízení
Nemocniční 955
755 01 Vsetín
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Prodám zavedenou praxi fyzioterapie v širším centru Pra-
hy. Smlouvy s pojišťovnami jsou uzavřeny. Praxe provozo-
vána formou s. r. o. Garance pro budoucího majitele zajiš-
těna. Kontakt: 724 573 523, primafyzio@gmail.com 
Koupím nebo postupně převezmu ORL či foniatric-
kou ordinaci v  Praze nebo Středočeském kraji. Zn. Po-
třebné atestace a  praxi mám. Nejsem řetězec! Kontakt:  
ordinaceinfo@centrum.cz 
Koupím ordinaci VPL pro dospělé v Liberci. Nejlépe for-
ma s. r. o. Jsem všeobecný praktický lékař. Prosím o nabíd-
ku. Kontakt: handymail@seznam.cz   
V  průběhu roku 2022 nabízím k  převzetí dobře zavede-
nou praxi VPL v  okolí Brna. Průměrný počet pacientů, 
zkušená sestra, plně digitalizovaná kartotéka, včetně 
odborných zpráv. Preferuji předání zkušenějšímu lékaři, 
nikoliv řetězci. Lékaři z jiného oboru pomohu s dovzdě-
láním, akreditaci mám. Kontakt: ordinaceVPL2022@
gmail.com  
K doplnění rozvíjející se praxe praktického lékaře v Brně 
převezmu – odkoupím pacienty Vaší ordinace praktic-
kého lékaře při jejím ukončení nebo Vašem odchodu 
do penze. Erudice, solidní jednání, platba hotově, admi-
nistrativně vše zařídím, možnost i Vašeho pokračujícího 
částečného úvazku bez administrativní zátěže. Smlouvy 
mám se všemi zdravotními pojišťovnami. Ideálně lokalita  
na jihu Brna, ale i jinde v Brně. Nejsem řetězec. Kontakt: 
603 865 579, ave.surgeon@seznam.cz 
Prodám zavedenou dermatovenerologickou praxi 
s možností převzetí i studia estetické dermatologie v Pra- 
ze 4-Libuši. Kontakt: 777 177 021. 
Nabízím praxi psychiatra a pedopsychiatra v Praze 5 – 
možno včetně nemovitosti/odchod do důchodu. Kontakt: 
606 568 116 
Poptávám ultrazvukovou RDG praxi v Praze nebo s mož-
ností dojíždění z Prahy. Kontakt: uzrdg@post.cz 
Hledám lékaře do ordinace VPL, okres Jičín. Výborně 
zavedená ordinace, akreditované pracoviště, atestace není 
podmínkou, možnost odkoupení praxe. Možno i částečný 
úvazek. Kontakt: praktik22@seznam.cz
Koupím zavedenou psychiatrickou praxi (i  s  AT) v  Pra-
ze-východ, ev. Praze. Výlučně s. r. o., prefer. poliklinika, 
smlouvy s  nosnými ZP. Lze i  spolupráce, ev. v  silné spo-
lečnosti (školitel, odbor. zástupce, konziliář). Kontakt: 
praxe.psychiatrie@email.cz  
Prodám větší praxi VPL v Praze 4-Modřany. Dobrá loka-
lita, rozumné prostory, dostatek pacientů. Smlouvy se ZP 
samozřejmostí. Předání ideálně k začátku 2020, domluva 
možná. Kontakt: praktik.modrany@seznam.cz  
Praktický lékař s  interním kmenem a  zkušeností z  inter-
ny nyní krátce před atestací z  VPL hledá koupi či pře- 
vzetí ordinace v  Hradci Králové nebo okolí. Kontakt:  
Lekar654321@seznam.cz 
Prodám dobře zavedenou oční ambulanci – Milevsko. 
Kontakt: 603 722 174 
Hledám zájemce o  převzetí psychiatrické praxe v  Brně. 
Smlouvy s  hlavními ZP, včetně psychoterapeutických vý-
konů. Kontakt: encounter@centrum.cz 
Koupím praxi ordinace praktického lékaře okres Pros-
tějov, Olomouc, Kroměříž, Vyškov. Kontakt: filmform@
seznam.cz 
Přenechám dobře zavedenou praxi revmatologie-inter-
na v  Praze 6 (odchod do penze). Tram, bus u  ordinace. 
Bezbariérový vstup – přízemí. Celk. plocha 100 m2. Volné 
od 1.1.2020. Kontakt: 724 870 869 
Prodám praxi PL pro dospělé k 1. 1. 2020, možnost bytu, 
Ratíškovice. Kontakt: 605 749 913 
Prodáme či postoupíme ambulantní psychiatrickou a psy- 
choterapeutickou praxi v Praze 8 v Karlíně, prime positi-
on. Kontakt: 777 884 997  
Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve stře-
du města Brna. Návštěva možná po domluvě telefonicky. 
Kontakt: 604 847 629 
Prodám zavedenou praxi VPL, vedenou jako s. r. o., v okre-
se Kroměříž. Kontakt: emedoktor@gmail.com 
Koupím a  budu dále pokračovat v  ordinaci VPL. Nejlépe 
Praha 4, budu rád ale i kdekoliv jinde v Praze nebo okolí. 
Možno i v průběhu roku 2020. Kontakt: MUDr.Durdis@
centrum.cz 
Přenechám zavedenou ordinaci dosp. psychiatrie. PC 
Doktor – s. r. o. vážnému zájemci, v Jablonci n. N. Kontakt: 
776 282 656 
Prodám zavedenou fyzioterapii v Karlovarském kraji, 2,5 
úvazku, odkoupit je také možné prostory ordinace – zají-
mavá nabídka. Kontakt: 775 679 009 
Výjimečná investice – prodej lékařského domu Litvínov. 
Prodej polikliniky – zdravotního střediska v  Litvínově  
vč. trvajících nájemních vztahů (5 ordinací), nikoliv sa-
motných praxí (výhledově). Výhodná koupě. Kontakt:  
775 679 009 
Zabezpečujeme prodeje a  koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
AD MEDICA. Kontakt: 734 763 336, 775 679 982 
Do ordinace PL v  Brně (s. r. o.) přijmu lékaře na částeč-
ný, možno i  plný úvazek. Možnost odkupu praxe listopad 
2020. Kontakt: 605 177 897 
Hledám praktického lékaře se zájmem o medicínu a paci-
enty pro Desnou v Jizerských horách. Kontakt: 725 511 566 
Koupím gynekologickou ambulanci Ostrava, Opava 
a  okolí. Zn. atestaci i  dostatečnou praxi mám. Kontakt: 
gyn1385@seznam.cz 
Prodám zavedenou praxi VPL s  větším počtem pacientů 
v centru Brna. Výborná dostupnost vč. parkování, solidní 

ekonomika, nízký nájem, zkušená sestra. Předání kvůli 
odchodu do důchodu do 1/2 2020. Kontakt: praktik.ve-
veribrno@seznam.cz 
Přenechám ordinaci praktického lékaře v  Krásné Hoře 
nad Vltavou, soukromá praxe. Lokalita se nachází ve Stře-
dočeském kraji, cca 70 km od Prahy, ve velmi příjemném 
prostředí, k dispozici služební byt. Kontakt: 605 290 340, 
603 825 133
Nabízím k prodeji dobře zavedenou ordinaci praktického 
lékaře v Brně. Dobrá lokalita, zkušená sestra, solidní eko-
nomické výsledky. Prodej dle domluvy, zpočátku možno 
i pracovat 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 607 259 139

ZÁSTUP 
Přijmu pediatra na zástup 2–3 dny týdně do ordina-
ce v  Praze 5 ihned. Mzda dohodou, moderní ordinace,  
příjemný pracovní kolektiv. Kontakt: 773 380 863,  
55erlenstegen@gmail.com 
Do ordinace praktické lékařky v  Praze 10 hledám lé-
kaře/ku na občasné nebo pravidelné zástupy. Kontakt:  
777 780 113 
Hledáme krátkodobý zástup (3 měsíce) na 2–3 dny v týdnu 
PL nebo internista. 550 Kč/netto. Ordinace s malým kme-
nem v Praze 5. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312 
Hledám lékaře k  občasným zástupům či k  pravidelné 
spolupráci v malé ambulanci praktického lékaře na Břec-
lavsku. Vhodné pro ženy na MD či důchodce. Zajímavé 
finanční ohodnocení. Kontakt: ordinacebreclav@se-
znam.cz, 736 775 206. 
Lékařka se specializovanou způsobilostí interní lékařství, 
licencí ČLK, mnoholetou praxí ve FN nabízí možnost zá-
stupu v ordinaci PL nebo v interní ambulanci. Brno a okolí. 
Kontakt: brno.interna@seznam.cz 
Lékařka prac. důch. s atestací z int. I. st., s licencí z int., při-
jme místo na zástup lékaře/ky pro dospělé (nemoc, dovo-
lená atd.) na obvodě v Praze. Kontakt: 736 357 391
Prodám zavedenou praxi PL v  Brně-Řečkovicích. Cena 
dohodou, předání během jednoho až dvou let. Kontakt:  
541 228 861 nebo dagmrazkova@volny.cz 
Hledám zástup L2–L3 do moderně vybavené chirurgické 
ordinace v  Moravských Budějovicích na úvazek 0,2–1,0. 
Kontakt: 608 900 456, levkoff@seznam.cz
Hledám lékaře/lékařku pro pravidelný dlouhodobý zá-
stup v ordinaci VPL v Praze 5 na 2 dny v týdnu. Moderní 
vybavení, šikovná sestra. DPČ, mzda/ordinační hodiny 
a nástup dohodou. Kontakt: 732 619 098 
Hledám zatím na 1 den v týdnu (nejlépe pátek) lékařku/lé-
kaře – maminku na mateřské anebo vitálního důchodce se 
zájmem o praxi v ordinaci VPL. Nejlépe od Nového roku, po 
domluvě možné i dříve. Kontakt: 608 819 248, 222 928 301,  
ming@volny.cz 

PRODEJ A KOUPĚ 
Z  důvodu ukončení činnosti prodám kompletní vybavení 
ordinace – lehátka, nábytek, lékárna, odběrová židle. Cena 
dohodou, k disp. od 12/19. Kontakt: ordinace-volakova@
centrum.cz 
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro do-
spělé v  Jakubčovicích nad Odrou. Kontakt: 603 901 134, 
MUDr. Alena Mrázková 
Prodám POCT INR. EHK platné. Bez závad. V provozu ne-
celé 3 roky. Pořizovací cena 19 000 Kč. Prodám za 9000 Kč. 
Kontakt: Praktik.ordinace@seznam.cz 
Ultrazvuk Medison SonoAce R7 – monitor LCD 17,  
3 sondy: endokavitální EV4-9/10ED, konvexní C2-8 a ob-
jemová 3D 4-8 ET, zobrazovací režimy: 2D, M, CDI, PDI,  
DPDI, PW, CW, 3D, dual, zoom. Cena dohodou! Kontakt: 
jan.pistek@seznam.cz, 604 716 262 
Prodám bubny pro horkovzdušnou sterilizaci: průměr  
16 cm a  výška 14 a  22 cm, průměr 35 cm a  výška 20 cm, 
průměr 35 cm a výška 30 cm – 2 ks. Kontakt: 777 554 537 
Prodám Klinickou pediatrii (Jan Lebl, 2. vyd.), úplně nová, 
nepoužitá. Cena 800 Kč. Kontakt: 773 544 190 
Prodám přístroj BTL-19 na hydrocolon terapii, je ve velmi 
zachovalém stavu, plně funkční a pravidelně servisovaný. 
Kontakt: 724 308 734, vaclav.hurych@tiscali.cz 
Hledám nástupce do zavedené kožní ordinace v  Českém 
Brodě, Žižkova 1311, 1. patro. Kontakt: 733 375 187 
Prodám zavedenou praxi PLDD – s. r. o. v Brně. Kontakt: 
603 334 734 
Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stůl, 
kartotéky, malé stolky s  kovovou kostrou, prosklenou 
skříň – lékárnu. Kompletní nabídka s  obrázky, cena-
mi a  kontaktem je k  dispozici ve formátu PDF na webu 
http://ordinace-praha-10.wz.cz. Kontakt: annatrn-
kov@yahoo.com, 602 216 268 
Prodám ordinaci o velikosti 78 m2 v Českých Budějovicích, 
Klavíkova 13. Kontakt: 723 063 142 
Prodám SonoScape A5, přenosný čb USG přístroj s  bate-
rií, z  roku 2017, C352 abdominální konvexní sonda 2–6 
MHz/R60 mm, 6V5 vaginální sonda 4–9 MHz/R13 mm, 
180°, transportní kufřík 1 ks. Cena 65  000 Kč. Kontakt:  
775 560 224, pavelsip@email.cz 
Prodám autokláv Vacuklav – 24 B, r. v. 2004, nutná  
oprava + 2× ster. kontejner. Cena 20 000 Kč. Kontakt:  
jiri.siroky@seznam.cz 
Prodám zařízení ordinace dětského lékaře za výhodnou 
cenu. Kontakt: 739 087 897. 
Ultrazvuk (přenosný) SonoSite, Inc. (USA) model: Micro-
maxx, v. č. 037QKT, módy: 2D, THI, SonoRes, vyš. sondy: 
břišní – C60e/5–2 MHz, v. č. 0381ZF, intrakavitární –  
ICT/9–5 MHz, v. č. 037Y2F. Příslušenství: docking stati-

on, 3port. přepínač sond, klinický stojan/vozík. Kontakt:  
604 716 262, jan.pistek@seznam.cz 
Nabízíme k prodeji zavedenou ambulanci psychiatrie pro 
dospělé v Turnově – s. r. o. Zajištěn stabilní smluvní vztah 
se zdravotními pojišťovnami, zavedená stálá pacientská 
klientela. Kontakt: 722 545 233, info@stegerova.cz
Výhodně přenechám dobře zavedenou ordinaci PLDD 
v  jihozápadní části Vysočiny. Nástup možný od 9/2020. 
Kontakt: 604 325 669, 568 450 592. 
Prodám velmi dobře zavedenou praxi v  Kladně ze zdra-
votních důvodů, i  neatestovanému lékaři v  oboru VPL 
(akreditaci jak na základní kmen, tak na vlastní výcvik 
podle nového vzdělávacího zákona mám). Počet pa-
cientů: cca 2030. Kontakt: 603 721 573, ordinace.vpl@
email.cz. Jsem schopen vypomáhat v  době dovolené 
a  v  případě nemoci i  plnit funkci školitele. Ordinace 
plně vybavena. Software: Medikus Comfort, E-recept, 
E-neschopenka, EET, E-nálezy. Přístroje: QuikRead go 
(CRP, FOB, v  budoucnu glykovaný hemoglobin), Quick 
seal- smart CRP, FOB, glykovaný hemoglobin, Siemens 
Xprecia  stride INR, BTL: terapeutický ultrazvuk, magne-
toterapie, elektroléčba, BTL: EKG.
Nabízím k  odprodeji zavedenou gynekologickou praxi 
ve Středočeském kraji v blízkosti Prahy z důvodu stěho-
vání, nabízím solidní jednání při vyřizování patřičných 
náležitostí. Kontakt: 604 751 899, snu1p@seznam.cz 
Prodám biologický mikroskop Biolar PZO Warszawa, ob-
jektiv 5×–20×–40×–100× ol. imerze, okuláry 5×–10×–12×, 
plně funkční, velmi dobrý stav, podložní sklíčka řezaná 
i  matný okraj, krycí sklíčka. Cena dohodou. Kontakt:  
777 554 537 
Prodám instrumentační stolek výška 80 cm, š × d 50 × 70 cm,  
skleněné desky, 2 patra a stolek š × d 40 × 60 cm. Kontakt: 
777 554 537 
Chci věnovat někomu z  mladých lékařů EKG Cardio-M 
(33  000 Kč), které dosud nebylo uvedeno do provozu. 
Přístroj nemohu vzhledem k  věku již využít. Kontakt:  
797 644 400  
Nabízím odprodej vybavení ordinace PLDD v  Praze 2, 
včetně počítačů CRP, lednic apod., levně, něco jen za od-
voz. Kontakt: SMS na 731 598 918
Prodám: Miloschewsky – Regionální anestézie za 200 Kč. 
Kontakt: fp.bupa@post.cz 
Prodám: 1. Klener – Vnitřní lékařství 2001 – 600 Kč,  
2. Widimský – Hypertenze 2002 – 100 Kč, 3. Dolenska 
– Anesteziologické principy v  grafech a  diagramech –  
100 Kč, 4. Seifert – Všeobecné praktické lékařství 2005 – 
100 Kč. Kontakt: fp.bupa@post.cz 
Prodám UZ LOGIQ C3Premium 2 sondy, gyn. křeslo 
GOLEM 6ET, kolposkop, 2 nerez. stolky pojízdné, vyšetř. 
lehátko, reflektor, nerez. zrcadla, dilatátory, sondy, ameri-
kány, nůžky, peány, kyrety, biopt. kleště, skalpely aj. Levně, 
Brno. Kontakt: 604 847 629, olga.krskova@seznam.cz 
Prodám původní ordinaci praktického lékaře pro do-
spělé transformovanou do s. r. o., s ohledem na dosažené 
specializace, v  odvětví všeobecné praktické lékařství, 
interna. Budova polikliniky v  Benešově u  Prahy. Vše  
záleží na konkrétní domluvě a osobním přístupu. Kontakt: 
739 332 647, m.hoke@seznam.cz
Hledám pediatra pro převzetí dobře zavedené soukro-
mé praxe PLDD s. r. o. na Znojemsku. Možnost nástu-
pu 1.1.2020. Kontakt: eva.cechova.zn@seznam.cz,  
739 087 897 
NZZ v Moravském Krumlově hledá pediatra. Možnost za-
městnání nebo předání praxe. Kontakt: 515 322 123  
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé v  Olomouci. 
Kontakt: 776 354 604, dagmarkraus@seznam.cz 
Prodám starší operační ORL mikroskop Zeiss, vhodný jako 
vyšetřovací. Cena 19 000 Kč. Kontakt: vrchní sestra Jana 
Vránová, 604 295 908 
Prodám velmi dobře zavedenou a  plně vybavenou reha-
bilitační kliniku s. r. o. v  Jindřichově Hradci (odchod do 
důchodu). 5 plných úvazků s  VZP, všechny hlavní ZP, na-
smlouvány. Kontakt: 724 022 010 
Hledám pravidelný zástup do ordinace praktického lé-
kaře pro děti a  dorost v  Praze, s  výhledem postupného 
převzetí praxe. Kontakt: 602 966 488 

Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé ve-
denou formou s. r. o. v  Milevsku, 1800 registrovaných 
pacientů. Prodej možný i na splátky. Kontakt: lekarprak-
tic@seznam.cz
Prodám přístroje na POCT – CRP, FOB, INR: CUBE-S (zá-
novní) a přístroj Quick PLUS (nový). Cena dohodou. Kon-
takt: 721 340 136 

PRONÁJEM 
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz 
Pronajmu ordinaci praktického lékaře na Vinohradech, 
nejlépe začínající kolegyni či kolegovi. Kontakt: mudr.
yvona@seznam.cz
Možnost pronájmu 1–3 ordinací se zázemím v  Praze 5  
pro ambulantní specialisty. Úprava dispozic dle indivi-
duálních potřeb nájemce. Ordinace se nachází v  přízemí 
a  jsou zkolaudovány. Kontakt: 604 864 834, info@psy-
chiatrie-praha.cz 
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí 
k pronájmu: 2 ordinace 13,47 m2 a 16,28 m2 ve 3. patře bu-
dovy A a 1 ordinaci 18,66 m2 v 1. patře budovy B. Dále pak  
2 oddělené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou chod-
bičkou v 1. patře budovy A. Kontakt: pilsova@medistyl-
pharma.cz, 607 761 021
Pronajmu na ul. Bělohorská 257/45 nové zkolaudované 
ordinace včetně certifikátu technické inspekce České re-
publiky. V domě je již Mydent a Kožní Břevnov. Kontakt: 
602 310 531 
Nabízíme k  pronájmu ordinace v  prostorách zubní 
kliniky v  Praze 5, metro Hůrka. V  ordinaci je nový 
kuchyňský nábytek, plnospektrální osvětlení, počí-
tač. V  budově fungují zubní lékaři, dentální hygiena 
a kosmetická medicína. Pronájem je vhodný pro lékaře 
všech oborů. Detaily na www.stomatologievyhlid-
ka.cz. Kontakt: kstefanyk@seznam.cz, 777 779 917,  
775 340 886 
Hledám prostor k provádění psychoterapie v Praze jeden 
den v  týdnu, ideálně úterý nebo pátek, možnost sdílení 
prostoru. Prosím nabídněte. Kontakt: psychoterapeut-
ka@centrum.cz 
EUC Klinika Praha nabízí volné prostory pro provoz ordi-
nací v lokalitách Praha 4, 5 a 10. Kontakt: marika.toma-
nova@euc.cz

RŮZNÉ 
Vážení kolegové, z pracovních důvodů sháním větší a bez-
pečný vůz: např. Dacia Duster 1.6 SCe, Toyota RAV4 2.0 
VVTi, Kia Sportage 1.6 GDi., a  zachovalého „veterána“ 
Škoda Fabia 1.9 SDi, za rozumnou cenu. Prosím o  foto. 
Kontakt: autoprolekare@seznam.cz 
Nabízíme knihu povídek z  lékařského prostředí Po-
vídky starého fonendoskopu. Autor: MUDr. Pavel 
Dlouhý, bývalý primář interny v Karviné. Jde o vzpo-
mínky na jeho medicínské začátky za totality. K  do-
stání: Knihcentrum Dům knihy Ostrava, Praha, OC 
Černý Most, kniha Tycho v  Olomouci, OD Elan v  Ha- 
vířově 
Daruji 2 vyšetřovací gyn. stoly a  vyšetřovací lehátko  
z  50. let. Funkční, ale jejich hodnota je spíš sběratelská. 
Kontakt: hajci@atlas.cz, 607 642 095 

SLUŽBY 
Psychoterapeutka hledá klienty pro experiment. Nabí-
zím psychoterapii zdarma v Praze. Podmínkou je absolvo-
vání alespoň 10 sezení a napsání krátkého zápisu o svých 
pocitech po každém sezení, totéž dělá i terapeut. Kontakt: 
psychoterapeutka@centrum.cz 
Elis a  Elis s.r.o. Provádíme oceňování a  transformace  
lékařských praxí všech odborností na s. r. o. Kontakt:  
poradce@mybox.cz, 602 437 166 
Převezmeme odpovědnost! Nastavíme a  udržujeme 
předpisovou základnu ordinace – SÚKL, hygiena proti-
epi, hygiena práce, bezpečnost práce, požární ochrana, 
krajský úřad, Úřad pro ochranu os. údajů a  další. Za- 
jišťujeme i  účto a  personalistiku. Kontakt: 775 192 462, 
info@admedica.cz 
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VODOROVNĚ: A. Leštidlo na boty; postava z Balzakova románu; část starořeckého chrámu. – B. 6. díl ta-
jenky; 4. díl tajenky. – C. Latinsky „umění“; tvrdá černá dřeva; spáry; značka vysavačů. – D. Dravý pták; pobídka 
tažných zvířat k chodu; části oblečení nošené přímo na těle; infekční činitel. – E. Oznámení nabídky; německý 
filozof; slaneček. – F. Světadíl; závěry šachových partií; místa, kde horniny vystupují na povrch. – G. Zkratka strojní 
a traktorové stanice; kuželosečka; kód letiště Lucknow. – H. Zbaviti ostří; zpěvní ptáci; mytická Tantalova dcera. 
– I. Pulzové; istrijský přístav; ústa. – J. Slovensky „jiskra“; přehnané uctívání; tento rok. – K. Kód letiště Kitttila; 
zabezpečování zdravotně nezávadné výroby a spotřeby potravin; český herec. – L. Míšenec; norek americký; zářez 
ve dřevě sloužící ke spojování. – M. Kostkovaná skotská látka; ranní vláha; organické rozpouštědlo. – N. Slovensky 
„jaký“; žargony; ďábel; sklizně obilí. – O. Jméno herce Romančíka; francouzská řeka; grafické znaky řeči; povrchový 
důl. – P. 2. díl tajenky; 1. díl tajenky. – Q. Domácky Kateřina; německá řeka; český herec.

SVISLE: 1. Zkratka amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku; otcové (řídce); čínské platidlo. 
– 2. Domácky Věra; teskná touha; obchodní dohodce. – 3. Název písmene; 3. díl tajenky; orgány zraku. – 4. Na 
jakém místě; hustý výpotek vznikající při zánětu; součást počítače; stovky; textilní surovina. – 5. Samice severského 
paroháče; pěnivé nápoje; vysoký věk člověka. – 6. Citoslovce podivu; odvar z listů cesmíny paraguayské; Ábelův 
bratr; lihovina z jalovcových bobulí. – 7. Borovice; indická směs koření; úřední označení vyražené na předmětech 
z drahých kovů potvrzující jejich pravost; rychle létající pták. – 8. Tamty; část chodidla; asijský dělník; hesla; osobní 
zájmeno. – 9. Řecké písmeno; kusy pažitu; nejrychlejší sprinter světa; jehličnany; nádech. – 10. Zbít; obtížný hmyz; 
silné provazy; asijský stát. – 11. Vyznamenání; zpěvní ptáci; americký herec; zkouška. – 12. Darebáctví; tumáte; 
český filmový režisér. – 13. Maďarský básník; italsky „zlato“; značka cukrovinek; evropské moře; pytlácká nástraha. 
– 14. Anglicky „jedna“; 5. díl tajenky; hon. – 15. Trávovité byliny; oděv; týkající se ceny. – 16. Jméno spisovatele 
Twaina; rýnský člun; neschopný řeči.

Pomůcka: aak, Ady, LKO, KTT, tael.

Zákon lékařské inovace: Praktický lékař může provádět ... (dokončení citátu, jehož autorem je Arthur Bloch, 
najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus 

medicorum 10/2019 se skrýval ci-
tát z knihy Stanislava Komendy 
Občané a páni: Lze předpokládat 
větší znalosti anatomie u me-
dika, který posílá svého kolegu 
do řiti?

Knihu Pavla a  Jakuba Kolí-
nových Vojáčci z produkce Mladé 

fronty (viz anotaci) vyhrává deset 
vylosovaných luštitelů: Miloslav 
Doupal, Krnov; Květa Dousko-
vá, Senohraby; Aleš Lerch, Lou-
ny; Alexandra Lukešová, Praha 9; 
Lydie Oudová, Plzeň; Jiří Plaček, 
Kutná Hora; Pavel Prágr, Brno; 
Marta Salášková, Plzeň 4-Lobzy; 
Lucie Veselá, Praha 3; Jan Ze-
mek, Uherské Hradiště.

Na správné řešení tajenky 
z čísla 11/2019 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 2. prosince 
2019.

Hodně štěstí!

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

Vojáčci
Pavel Kolín,  
Jakub Kolín 

Uniformy, zbraně a vo-
jenská zbroj patří mezi 
nutné vybavení každého 
opravdového válečníka. 
Díky téhle knize pozná-
te, jakým způsobem 
se bojovalo v určitých 
historických obdobích, 
seznámíte se s válečnic-
kou výstrojí antických 
bojovníků, těžkou kovo-
vou zbrojí středověkých 
rytířů a také samuraj-
skými brněními s jejich 
netradičními zbraněmi. 
Dozvíte se, jak se dobý-
valy středověké hrady 
a spoustu dalších in-
formací z vojenského 
světa. Součástí knihy 
je také řada her – pexe-
so, desková hra Hurá na 
hrad! nebo výroba vlast-
ního obléhacího praku. 
Vystřihněte a vybarvěte 
si spoustu krásných vo-
jáčků, se kterými si uži-
jete hromadu legrace.

Vydala Mladá fronta, 
2018.
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24. REPREZENTAČNÍ 

PLES LÉKAŘŮ ČESKÝCH
25. ledna 2020 - 20:00 - Palác Žofín

Předprodej vstupenek od 15. 11. 2019 - Palác Žofín
Po–pá: 12:00–16:30  Tel.: 222 924 112  www.zofin.cz

Změna programu vyhrazena.

VELKÝ SÁL

Bohuš Matuš
Josef Laufer

Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty
Klavírista Radim Linhart

Předtančení TK Chvaletice
Tap Academy Prague

MALÝ SÁL
MiniBand

Šárka Marková

Diskotéka Miloše Skalky

RYTÍŘSKÝ SÁL
Alena Přibylová and her Longhairs

Frajéři z galerky

Moderátorka 
Veronika Poláčková
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