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Sjezd komory 
představuje příleži-
tost bilancovat, co 
se nám v uplynulém 
období podařilo, 
a  kde jsme naopak 
byli úspěšní méně. 

Pokud má ko-
mora vůči veřejnosti 
plnit úlohu garanta 
kvality lékařské péče 
a strážce etiky výko-

nu lékařského povolání, musí se samozřejmě 
zajímat také o problematiku financování zdra-
votnictví a o cenu práce, jejíž důstojná úroveň 
je právě tím, co by mělo nejenom lékaře, ale 
všechny zdravotníky spojovat. 

Díky soustavnému tlaku se nám podařilo 
prosadit navýšení ceny práce všech nositelů 
výkonů v seznamu zdravotních výkonů, a to 
o deset procent od ledna 2021 a o dalších de-
set procent od ledna letošního roku. Od ledna 
roku 2023 bude cena práce 
dále pravidelně valorizová-
na o míru inflace. To, co se 
při inflaci okolo tří procent 
mohlo zdát zanedbatelným 
úspěchem, tak to dnes, kdy inflace pádí tempem 
okolo 18 procent, získalo obrovskou cenu. 

Komora se ve spolupráci s odbory zasadila 
o zvýšení úhrad, platů a mezd v letošním roce. 
Přes odpor Rady poskytovatelů, která sdružuje 
Ministerstvu zdravotnictví nakloněné organi-
zace, se nám před rokem podařilo přesvědčit 
tehdejšího premiéra Babiše o tom, že musí dále 
růst platy a mzdy zdravotníků a že tomu musí 
odpovídat také zvýšení úhrad od pojišťoven pro 
poskytovatele zdravotních služeb. Asi nejtěžší 
bylo nakonec přimět předsedu vláky k tomu, aby 
navýšil úhrady i pro soukromé lékaře, jejichž 
zástupci revokaci výsledků dohodovacího řízení 
aktivně odmítali. Nakonec se potvrdilo, že kde 
je vůle, tam je i cesta.

Ekonomická stabilita systému veřejného 
zdravotního pojištění je v zájmu nás všech. Ni-
kdo si asi nepřeje návrat do doby, kdy pojišťovny 
platily zdravotnickým zařízením s několika-
měsíčním zpožděním, což zejména nemocnice 
tlačilo do sekundární platební neschopnosti. 
Výdaje zdravotních pojišťoven musejí být v rov-
nováze s jejich příjmy. Vzhledem k tomu, že stát 
platí pojistné za důchodce, děti a nezaměstnané, 
tedy za téměř dvě třetiny populace, hraje právě 
výše této platby klíčovou roli pro ekonomickou 
stabilitu zdravotnictví. 

Pro letošní rok jsme sice navrhovali nárůst 
platby státu o 500 korun na osobu měsíčně, 
ale nakonec se nám podařilo prosadit zvýšení 
alespoň o dvě stovky na 1967 korun. Právě díky 
zvyšování platby státu, které schválila Babišo-
va vláda v letech 2020 a 2021, se podíl výdajů 
na zdravotnictví, či lépe řešeno „investic do 
zdraví“, na HDP zvýšil ze 7,5 procenta na devět 
procent. Po změně vlády jsme bohužel již ne-
dokázali zabránit ministru Válkovi v tom, aby 
prosadil snížení této platby ve druhém polole-
tí letošního roku. Zdravotnictví tak připravil 
minimálně o 14 miliard korun. A právě kvůli 
tomu neporostou úhrady v roce 2023 tak, aby 

nám pokryly vysokou inflaci. S dalším nárůstem 
platů a mezd se tedy zdravotníci mohou pro 
příští rok rozloučit.

Lékařská komora se ale nemůže starat jen 
o peníze. Komora je organizátorem a garan-
tem systému celoživotního vzdělávání lékařů. 
A můžeme být hrdí na to, že právě náš systém 
je v rámci EU hodnocen velmi vysoko. Zároveň 
se nám daří držet pozici, že lékaři jsou ke vzdě-
lávání motivováni nikoliv tresty, ale pozitivně, 
když za splnění podmínek pro získání diplomu 
celoživotního vzdělávání mají alespoň soukro-
mí lékaři nárok na finanční bonifikace.

Abychom lékaře zbavili zbytečného papí-
rování a usnadnili jim přístup ke vzdělávacím 
akcím, nechala komora vytvořit Vzdělávací por-
tál, kde v současnosti již více než 16 tisíc přihlá-
šených kolegů hledá kurzy podle svého zájmu 
a sbírá kredity potřebné pro vydání diplomu.

Informační povinnost vůči svým členům 
plní komora v první řadě prostřednictvím ča-
sopisu Tempus medicorum, který všichni lékaři 

dostávají jedenáctkrát ročně 
až domů, a to za cenu pou-
hých 8,46 koruny, kterou za 
jeden výtisk platí komora. 
Zároveň jsme však vytvořili 

nové webové stránky, které se přívětivým způ-
sobem zobrazují i na mobilních telefonech. 

Cestou, jak informovat o našich problé-
mech laickou veřejnost, je informační portál 
Naše zdravotnictví, který letos rovněž prošel 
zásadní obměnou. 

Komora musí myslet také na budoucnost. 
Tu představují mladí lékaři, pro které jsme 
vytvořili zvláštní sekci, díky níž je jejich hlas 
v komoře více slyšet. V současnosti se k této 
sekci hlásí 5296 lékařů a lékařek mladších 35 let.

ČLK je však aktivní také na mezinárodním 
poli. V rámci českého předsednictví v Radě EU 
jsme na konci října pořádali v Praze plenární 
zasedání Stálého výboru evropských lékařů 
(CPME). Část jednání se uskutečnila v novém 
Domě lékařů, který udělal na naše zahraniční 
hosty velký dojem. 

Dům lékařů, jehož rekonstrukci se nám 
navzdory epidemii podařilo dotáhnout včas do 
úspěšného konce, již plně funguje. Přestěhovali 
jsme kanceláře, což nám umožnilo prodat ne-
potřebné nemovitosti, které komora vlastnila 
na Praze 5. Zahájili jsme provoz vzdělávací- 
ho centra, jehož srdcem je posluchárna  
pro 200 osob, která nese jméno prvního prezi-
denta obnovené komory profesora Štejfy. V sou-
časnosti pokračujeme v zařizování lékařského 
klubu, kde plánujeme také malé lékařské mu-
zeum a historickou knihovnu.

To, že komora poskytuje lékařům profe- 
sionální servis, aniž by je zbytečně obtěžovala, 
bereme jako samozřejmost. Za stejně automa-
tické považujeme i to, že komora je finančně 
konsolidovaná a nezávislá na vnějších vlivech. 
Nic z toho by však nebylo možné, kdybychom 
neměli skvělé zaměstnance a komoře oddané 
funkcionáře, a to nejenom v centru, ale také na 
jednotlivých okresech. Všichni si za svoji práci 
ku prospěchu komory a lékařského stavu za-
slouží nejenom moje, ale také vaše poděkování.

Milan Kubek
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Zpráva o činnosti ČLK  
od sjezdu v červnu 2021

ČINNOST ČLK

Strategické cíle České lékařské komory
n Vyšší cena práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře
n Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání
n Zachování profesní autonomie a důstojnosti lékařského stavu

Tři oblasti činnosti ČLK
Činnost komory lze v zásadě rozdělit do tří oblastí, s vědomím, že některé aktivity nelze 
jednoznačně přiřadit ani striktně oddělovat jednu od druhé. 

n  Základní činnost profesní samosprávy související s delegováním některých kompe-
tencí ze strany státu

n  Budování pozitivního obrazu lékařské komory a podpora společenského života lé-
kařského stavu

n   Prosazování profesních zájmů lékařů
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1. Základní činnost profesní lékařské  
samosprávy
Představenstvo ČLK zvolené 
v červnu 2021 pracuje ve složení:
Prezident: Milan Kubek 
Viceprezident: Zdeněk Mrozek (zvolen 
v listopadu 2018)
Členové představenstva:
Praha – Pavel Kubíček, Pavel Lindovský,  
Jan Přáda, 
Středočeský kraj – Miroslava Aszalayová
Českobudějovický kraj – Ota Mach
Plzeňský kraj – Petr Jehlička
Karlovarský kraj – Josef Trnka
Ústecký kraj – Alena Dernerová
Liberecký kraj – Jan Mečl
Královéhradecký kraj – David Doležal
Pardubický kraj – Karel Šťastný
Kraj Vysočina – Karel Dvorník
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 zazna-
menané informace byly pravdivé, aktuální 
a kompletní. Za vedení a bezpečnost regis- 
tru zodpovídá Mgr. Valášek, který je zároveň 
pověřen jménem ČLK jednat s firmou ISSA, 
jež registr spravuje.

V roce 2022 byl změněn způsob zabez-
pečení a přístupu do registru členů. Bližší 
informace není racionální veřejně sdělovat. 
Stačí jen zmínit, že k zabezpečení registru 

členů ČLK novým způsobem došlo na základě 
varování Národního úřadu pro kybernetic-
kou bezpečnost z důvodu nutnosti zajistit 
bezpečnost registru proti hrozbám 21. století.

Sekce mladých lékařů ČLK
V březnu 2016 vznikla Sekce mladých lé-

kařů ČLK, jejímž členem se může stát každý 
člen komory mladší 35 let. Představenstvo 
uznalo Sekci mladých lékařů ČLK jako ofi- 
ciální platformu mladých lékařů – členů ČLK. 
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 komory. ČLK 
na základě usnesení delegátů sjezdu podporuje 
činnost sekce částkou 200 000 Kč na rok.

První předsedkyní sekce byla dr. Hilše-
rová, od roku 2018 je předsedou dr. Přáda, 
který byl v červnu 2021 zvolen členem před-
stavenstva ČLK. Představenstvo sekce má 
sedm členů a  Sekce mladých lékařů ČLK 
v současnosti eviduje 5296 členů.

(další viz samostatná zpráva)

Celoživotní vzdělávání lékařů 
ČLK vede registr vzdělávacích akcí ga-

rantovaných komorou a vytváří ucelený sys-
tém celoživotního vzdělávání lékařů. Naším 
cílem je nejenom vysoká odborná úroveň 
pořádaných akcí, ale máme ambici celoži-

votní vzdělávání lékařů systematizovat. Na 
jeho kvalitu v současnosti dbá 43 odborných 
garantů jmenovaných prezidentem ČLK.

Vedoucím oddělení vzdělávání ČLK je 
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., 
MBA. Náš systém celoživotního vzdělávání 
je považován za jeden z nejlepších v Evropě.
Nejvýznamnější vzdělávací akce pořá-
dané ČLK:
n  12 webcastů na téma covid-19.
n  Konference z cyklu Etika a komunikace 

v medicíně věnovaná tentokrát tématu 
„Důstojnost v medicíně“ se uskutečnila 
2. 12. 2021 kvůli epidemické situaci pouze 
virtuálním způsoben s online přístupem. 

n  Právní aktuality ve zdravotnictví – tradiční 
seminář 2. 6. 2022 v Praze.

n  Univerzita medicínského práva – v aka-
demickém roce 2022/2023 probíhá již  
11. ročník. 

Konference České lékařské komory 
o epidemii nemoci covid-19

Dne 14. 9. 2022 pořádala komora v Domě 
lékařů konferenci o epidemii nemoci covid-19. 
Jejím cílem bylo především ukázat efektivitu 
očkování, a podpořit tak nejenom mezi lékaři, 
ale též mezi laickou veřejností zájem o očkování. 
Na konferenci vystoupili:
– MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
Zranitelná společnost a medicína pod tlakem 
dezinformací
– prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., demo-
grafka, Katedra sociální demografie a regio-
nálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 
Vyhodnocení významu očkování – zachráněné 
a ztracené roky života

Počet členů ČLK

 
 

2021 (31. 12.) 

Muži Ženy Celkem

Soukromí lékaři 5 110 7 125 12 235

Absolventi (0. až 2. rok) 1 334 2 267 3 601

Ostatní zaměstnanci 10 958 14 050 25 008

Vedoucí lékaři 2 567 1 414 3981

Zaměstnanci celkem 14 859 17 731 32 590

Nepracující důchodci 2 677 5 304 7 981

Mateřská dovolená 10 3 913 3 923

Ostatní (nedohledatelní…) 380 311 691

Celkem 23 036 34 384 57 420

Celkem 40 procent mužů a 60 procent žen

Zprávy Revizní komise, Čestné rady, 
Vědecké rady, Etické komise a Právní 
kanceláře ČLK budou předneseny 
na sjezdu a otištěny v TM 12/2022.

In
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– MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog 
IKEM
Účinnost protiepidemických opatření, diagnos-
tické možnosti, sledování vývoje epidemie
– prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., ministr 
zdravotnictví vlády ČR
Aktuální informace ministra zdravotnictví
– prim. MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společ-
nosti infekčního lékařství
Etické a neetické souvislosti covidu-19 aneb kdo 
za to může
Aktuální terapeutická doporučení pro ambu-
lantní praxi
– prim. MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., 
KARIM FN Hradec Králové
Intenzivní péče u pacientů s covidem-19
– plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., před-
seda Vakcinologické společnosti
Očkování proti covidu-19 – jeho bezpečnost 
a účinnost
– MUDr. Daniel Dražan, pediatr a vakcinolog
Covid-19 u dětí a očkování dětí proti covidu-19
– prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel 
ÚZIS
Informační systém pro kontrolu epidemie a oč-
kování proti covidu-19 – výsledky a připrave-
nost na podzim 2022

Online účast na konferenci byla v rám-
ci Vzdělávacího portálu ČLK pro lékaře 
zdarma.

Vzdělávací portál www.vzdelavanileka-
ru.cz byl spuštěn v říjnu 2020 a od té doby 
se na něm zaregistrovalo více než 16 000 lé- 
kařů. Portál soustřeďuje na jednom místě 
nabídku všech akreditovaných akcí s mož-
ností filtrace dle okruhu zájmů daného 
lékaře. Portál usnadňuje registraci vzdě-
lávacích akcí i evidenci kreditů získaných 
jednotlivými lékaři. Snižuje administrativní 

Prodej nepotřebných nemovitostí
Představenstvo vytvořilo pro prodej 

nemovitostí pracovní skupinu vedenou  
dr. Lindovským, který odvedl velký kus práce 
a má hlavní zásluhu na realizaci pro ČLK 
výhodných prodejů.

Prodej služebního bytu – Jeřabinová
Byt a dvě parkovací stání ČLK prodala za  

9 856 417 Kč, tedy za částku o 5,5 milionu 
vyšší, než za jakou je před jedenácti lety za-
koupila. Dne 18. 5. 2022 byl služební byt – 
Jeřabinová předán novým majitelům.

Prodej kanceláří – Lékařská
Kanceláře byly prodány za 35 000 000 Kč.  

Peníze byly deponovány na vkladovém účtu 
u České spořitelny. 

zátěž. Vedle klasických vzdělávacích akcí 
v sobě integruje e-learning i další moderní 
formy vzdělávání. 

Je zřejmé, že po propadu způsobeném 
epidemií nemoci covid-19 se celoživotní vzdě-
lávání pořádané a garantované komorou za-
číná vracet na původní úroveň. 

(další viz samostatná zpráva)

Licenční komise
Předsedou licenční komise je viceprezi-

dent dr. Mrozek

2020 2021 2022 (1.–10.)

Udělené licence
Řádné 875 755 651

Výjimky 13 19 22

Zamítnuté licence
Řádné 25 32 20

výjimky 11 9 2

Doporučeno přezkoušení 41 39 22

Kanceláře ČLK
Ředitelem centrální kanceláře ČLK je 

Mgr. Dan Valášek.
Porada administrativních pracovní-

ků ČLK se po covidové pauze konala ve 
dnech 30. a 31. května 2022 v Domě lékařů 
v Praze.

Počty vzdělávacích akcí
2019 2020 2021 2022 (1–9)

Akce pořádané centrální ČLK 136 82 70 98

Akce pořádané a garantované OS ČLK 1 140 593 480 509

Počet akcí zařazených do systému CŽV 4 123 2 816 3 354 3 006

Celkové příjmy oddělení vzdělávání
2019 2020 2021 2022 (1–9)

10 263 100 Kč 5 249 709 Kč 7 386 657 Kč 7 834 054 Kč

Dům lékařů 
Stavbu se nám podařilo včas dotáhnout 

do úspěšného konce. Rekonstrukce byla dů-
kladná, žádné flikování, přesto se nám poda-
řilo vejít se přibližně do finančního odhadu 
stanoveného před zahájením stavby.

Vlastní rekonstrukci Domu lékařů se díky 
nasazení firmy Termitan pana stavitele Ne-
vorala podařilo dokončit takříkajíc do roka 
a do dne. Samotné přestěhování centrálních 
kanceláří z Lékařské ulice na Praze 5 do naše-
ho nového sídla však komplikovaly opakující 

se vlny epidemie nemoci covid-19. Kvůli růz-
ným restrikcím a výpadkům na trhu se rovněž 
protahovalo zařizování budovy nábytkem 
a potřebnou technikou. Ruku v ruce s tím 
rostly ceny a my jsme si mohli jen gratulovat 
k tomu, že jsme nemovitost koupili v příhod-
ný čas a že jsme s její rekonstrukcí neotáleli. 

http://www.vzdelavanilekaru.cz
http://www.vzdelavanilekaru.cz
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Díky této urputnosti jsme komoře a lékařům 
ušetřili miliony.

Datem, kdy došlo k vlastnímu přestě-
hování centrální kanceláře ČLK z Lékařské 
ulice do Domu lékařů v Drahobejlově ulici, 
se nakonec stal 10. listopad 2021.

Větší nepříjemností než potíže se zaři-
zováním Domu lékařů však bylo to, že nám 
epidemie znemožňovala zahájit plný provoz, 
že jsme nemohli pořádat přednášky a semi-
náře, kvůli kterým jsme vzdělávací centrum 
budovali. Virtuální online přenosy nemohly 
plnohodnotně nahradit kolegiální setkávání 
členů komory, lékařů a lékařek, pro které jsme 
Dům lékařů budovali. 

Lékaři sobě
Půjčky od OS ČLK 

Celkem 32 OS ČLK půjčilo na nákup 
Domu lékařů celkem 14 015 000 Kč.

OS ČLK Kladno v 10/2021 změnilo půjčku 
250 000 na dar.

OS ČLK Liberec v 9/2022 změnilo půjčku 
200 000 na dar.

OS Přerov v  10/2022 změnilo půjčku 
100 000 Kč na dar.

Některá OS ČLK prodloužila dobu zá-
půjčky, další část půjček je splatná během 
roku 2023.
Dary od OS ČLK 

Celkem 17 OS ČLK přispělo darem. Cel-
ková výše těchto darů je 1 272 300 Kč.
Dary od LOK-SČL

Celkem šest místních organizací LOK-
-SČL přispělo souhrnnou částkou 366 000 Kč.
Dary od členů komory

Celkem 717 individuálních dárců dalo do-
hromady na Dům lékařů částku  2 475 230 Kč.

Spolupráce profesních komor 
Dobrým příkladem úspěšné spolupráce 

profesních komor byla jednání o novele zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Původní návrh zpracovaný 
ještě minulou vládou zahrnovala profesní 
komory zřizované zákonem mezi subjekty, 
které by měly mít vůči všem občanům úpl-
nou informační povinnost, a to bez ohledu 
na skutečnost, z jakých prostředků jsou fi-
nancovány. V roce 2021 dr. Kubek prosadil 
u tehdejšího ministra vnitra Hamáčka změ-
nu, že samosprávné komory budou povinny 
poskytovat pouze informace vztahující se 
k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen 
zákonem. Legislativní proces nebyl v minu-
lém volebním období dokončen, a protože 
jde o novelu transponující mimo jiné také 
evropskou legislativu do právního řádu ČR, 

vrátila se k návrhu novely i nová vláda, kte-
rá ve svém návrhu opět zahrnula profesní 
komory mezi subjekty s plnou informační 
povinností.

Profesní komory vyslovily nesouhlas 
s tím, že by měly povinnost poskytovat každé-
mu veškeré informace, tedy nejen informace 
v rámci výkonu veřejné správy, ale i infor-
mace o svém hospodaření a další informace 
spadající do samosprávné činnosti komory. 
Informační povinnost vůči svým členům totiž 
profesní komory plní v souladu se zákony, kte-
rými jsou zřizovány, a se svými vnitřními řády.

Dr. Kubek 25. 1. 2022 v této věci jednal 
s vicepremiérem a ministrem vnitra Mgr. Ra-
kušanem, kterému předal k posouzení dva le-
gislativní návrhy, jak problém řešit. O podporu 
následně požádal také ministra spravedlnosti 
Blažka a předsedu vlády Fialu. 

Dne 18. 5. 2022 vláda schválila návrh no-
vely zákona č. 106 ve znění, které komorám 
vyhovuje: „Profesní samosprávné komory 
poskytují podle tohoto zákona pouze infor-
mace vztahující se k výkonu veřejné správy, 
který jim byl svěřen zákonem.“ 

Jednání profesních komor 
s předsedou vlády

Prezident ČLK dr. Kubek požádal 21. 4. 
2022 předsedu vlády prof. Fialu o jednání, 
a to nejenom o současné situaci ve zdravot-
nictví, ale především o možnostech rozvoje 
spolupráce vlády ČR s profesní lékařskou 
samosprávou, a to i s ohledem na blížící se 
České předsednictví v Radě Evropské unie. 
Dr. Kubek zároveň požádal o obnovení tradice 
setkávání předsedů vlády ČR s prezidenty 
dvanácti profesních komor zřizovaných zá-

kony. Tento formát domluvil prezident ČLK 
před několika lety s tehdejším premiérem 
Sobotkou a jednání za účasti resortních mi-
nistrů pak probíhala i za premiéra Babiše. 
Tato jednání byla přínosná. 

Jednání se uskutečnilo 2. června 2022. 
Vedle obecné diskuse o pravidlech spolupráce 
státu s profesními samosprávami byly hlav-
ními tématy nastávající české předsednictví 
v Radě Evropské unie a dopady uprchlické 
vlny z Ukrajiny na jednotlivé profese komo-
rami zastupované.

Spolupráce s ministerstvem 
zdravotnictví 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 ale potýká všech 12 profesních 
komor zřizovaných v ČR zákonem.   

ČLK má nebo měla zastoupení v několika 
komisích a pracovních skupinách:
•  Vzdělávací rada lékařů: dr. Mrozek,  

dr. Přáda
•  Komise pro úpravy seznamu zdravotních 

výkonů: dr. Sedláček, dr. Musil
•  Přístrojová komise: dr. Trnka 

o Garanční komise pro řešení projektu Kli-
nické doporučené postupy: dr. Kubek
o Vědecká rada MZ: dr. Mrozek
o Komise pro zdravotnické prostředky  
Úřadu pro technologickou normalizaci:  
dr. Ing. Svojmil Ebu Petránek

•  Pracovní skupina MZ k personální stabili-
zaci zdravotnictví: dr. Kubek
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V  této pracovní skupině zastáváme 
stanovisko, že projekt vytvoření výsluho-
vé renty pro zdravotní sestry pracující ve 
směnném provozu můžeme podpořit pouze 
za předpokladu, že se bude týkat též lékařek 
a lékařů, kteří zajišťují pohotovostní služby.

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

Zahraniční činnost
n  CPME – Stálý výbor evropských lékařů

Za ČLK se práce CPME aktivně účastní: 
dr. Kubek, dr. Stehlíková a vedoucí zahranič-
ního oddělení Zuzana Vystrčilová.

První jednání, které od vypuknutí co-
vidové epidemie neprobíhalo pouze online 
způsobem, se konalo ve dnech 26.–27. 11. 
2021 v Oslu. Vedle voleb nového prezidenta 
a výkonného výboru byla hlavním tématem 
diskuse o epidemické situaci v jednotlivých 
zemích a o povinném očkování zdravotníků 
proti koronaviru. 

Další jednání se uskutečnilo 25.–26. 3. 
2022 v Bruselu a vedle očkování byla tento-
krát hlavním tématem podpora zdravotní-
kům a obyvatelům Ukrajiny stiženým ruskou 
agresí. Na naléhavou výzvu Ukrajinské lékař-
ské asociace byl organizacemi CPME (Stálý 
výbor evropských lékařů), EFMA (Evropské 
fórum lékařských asociací) a WMA (Světo-
vá lékařská asociace) založen Ukrajinský 
fond lékařské pomoci, jehož prostřednictvím 
může celosvětová zdravotnická komunita 
spojit síly při podpoře ukrajinských kole-
gů a národních zdravotnických organizací 
v sousedních zemích, které jsou přímo zapo-
jeny do řešení prohlubující se humanitární 
krize. Nejštědřejšími dárci se stali lékaři 
z Japonska a Francie. Organizaci předávání 
pomoci zajišťovali Izraelci. 

U  příležitosti Českého předsednictví 
v Radě EU se podzimní plenární zasedá-
ní CPME konalo ve dnech 27.–29. 10. 2022 
v Praze. Účastníky jednání pozdravil před-
seda vlády prof. Fiala. Na úvodní konfe-
renci věnované financování a investicím ve 
zdravotnictví vystoupil náměstek ministra 
zdravotnictví Mgr. Dvořáček, který má na 
starosti spolupráci s EU. 

Zasedání Výkonného výboru CPME hos-
tila komora 27. 10. 2022 v Domě lékařů, který 
poté navštívili všichni účastníci na úvodní 
večeři spojené s koncertem. Další dva dny již 

jednání probíhala v hotelu Ambassador na 
Václavském náměstí. V den státního svátku 
28. 10. 2022 se uskutečnila také slavnostní 
večeře v Obecním domě.

Nejdůležitějším bodem jednání bylo 
schválení novelizace stanov CPME organiza-
ce. Tato organizace hájí zájmy dvou milionů 
evropských lékařů vůči orgánům EU. Dále 
bylo přijato stanovisko k projektu Evrop-
ský zdravotnický datový prostor (EHDS), 
rezoluce na podporu očkování, stanovisko 
k rizikům antimikrobiální rezistence a sta-
novisko zdůrazňující rizika nesoběstačnosti 
EU ve výrobě léků, neboť výpadky v jejich 
dostupnosti čím dál tím více komplikují 
práci lékařům napříč Evropou. 
n  WMA – Světová lékařská asociace

Česká lékařská komora byla za člena 
Světové lékařské asociace, která sdružuje 
nejreprezentativnější nevládní lékařské 
organizace z celkem 115 zemí světa, přijata 
v říjnu 2017 v Chicagu. 

Plenární zasedání, které se původně 
mělo konat 11.–15. 10. 2021 v Londýně, pro-
běhlo jako virtuální online konference.

Dr. Kubek se účastnil 7.–9. 4. 2022 za-
sedání výboru v  Paříži jako poradce pro 
tři podvýbory (organizační a ekonomický, 
etický, sociální). Status poradce znamená, 
že můžete na jednání podvýborů diskuto-
vat, ale nemáte právo hlasovat. Hlavními 
tématy byly vedle podpory Ukrajině také 
nutnost zajistit vyšší ochranu zdravotníků 
před útoky ze strany některých pacientů 
a jejich příbuzných. Diskutována byla ri-
zika telemedicíny, jejíž živelné rozšiřování 
během epidemie covidu-19 vedlo v řadě pří-
padů k alibismu a zanedbávání péče. Dalším 

rizikovým trendem v medicíně současnosti 
je tzv. task-shifting, tedy snaha přenášet 
některé kompetence z lékařů na méně kva-
lifikované zdravotníky.

Plenární zasedání 5.–8. 10. 2022 se ko-
nalo v Berlíně. Nejdůležitějším schváleným 
dokumentem je novela Etického lékařského 
kodexu, jehož první verzi schválila WMA již 
na svém ustavujícím zasedání v září 1947 
v Paříži, kdy mezi 27 zakládajícími organi-
zacemi byla též Ústřední jednota Českých 
lékařů. 

V rámci plenárního zasedání se usku-
tečnila oslava 75. výročí založení Německé 
lékařské komory. Do reprezentačního sbor-
níku vydaného německými kolegy přispěl 
též prezident ČLK dr. Kubek
n  ZEVA – Středoevropské a východoev-

ropské lékařské komory
Plenární zasedání se konalo ve dnech 

8.–10. 9. 2022 v Dubrovníku a za ČLK se ho 
účastnil dr. Kubek. Konference byla věno-
vána porovnávání disciplinárních systémů 
komor v jednotlivých zemích a legislativní 
úpravě tzv. výhrady svědomí, tedy práva 
lékaře odmítnout účast na výkonech, se 
kterými nesouhlasí (např. interrupce, eu-
tanazie…).
n  EJD – Evropští mladí lékaři

Plenární zasedání evropské organizace 
mladých lékařů se konala 12.–13. 11. 2021 
v Bruselu a další pak ve dnech 26.–28. 5. 2022 
v Helsinkách. Obou se účastnila místopřed-
sedkyně SML ČLK dr. Hilšerová.
n  Společnost Českých a slovenských lé-

kařů ve Velké Británii
Byla založena Society of Czech and Slo-

vak Doctors in the UK. Úvodního setkání 
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se online přístupem zúčastnili jako hosté 
dr. Mrozek a dr. Kubek. ČLK má zájem udr-
žovat kontakt s českými lékaři působícími 
ve Velké Británii a je připravena jim i jejich 
společnosti pomáhat.
n  Podpora Ukrajině

Bezprostředně po zahájení ruské agrese 
v únoru 2022 představenstvo ČLK vyjád-
řilo solidaritu a podporu lékařům, dalším 
zdravotníkům, i všem občanům Ukrajiny, 
jejichž vlast musí čelit této agresi. ČLK zaslala 
100 000 Kč jako podporu aktivit společnosti 
Lékaři bez hranic na Ukrajině. V září 2022 
představenstvo schválilo zapojení ČLK do 
projektu na podporu vzniku profesní lékařské 
samosprávy na Ukrajině. 
n  Jednání s představenstvem SLK

Slovenská lékařská komora (SLK) pořá-
dala 26. 3. 2022 v lokalitě Spálená v Roháčích 
již 14. ročník lyžařských lékařských závodů 
Lekom Ski 2022. Na tyto závody jsou zvá-
ni též členové ČLK, kteří byli informováni 
prostřednictvím webových stránek komo-
ry i hromadnou korespondencí prezidenta 
ČLK. V předvečer závodů se konalo pracovní  
setkání zástupců SLK, ČLK a Polské lékař- 
ské komory. ČLK zastupovali dr. Mrozek  
a dr. Sedláček.

Informace pro lékaře
Svoji ze zákona vyplývající informační 

povinnost vůči všem lékařům zajišťuje komo-
ra v první řadě vydáváním časopisu Tempus 
medicorum. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil 
představenstvu, aby zajistilo vydávání časo-
pisu, a to jak v papírové, tak i 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.

Ekonomická situace časopisu Tem-
pus medicorum je stabilní. Navzdory 
růstu cen se nám díky zvýšení příjmů 
z inzerce podařilo v letošním prvním polo-
letí dosáhnout v porovnání s prvním polo-
letím roku 2021 dokonce o cca 130 000 Kč  
lepšího hospodářského výsledku. Vy-
dávání časopisu tak komora v  prvním  
pololetí 2022 finančně podpořila částkou 
2 660 497 Kč, což při průměrném nákladu 
52 400 výtisků, tedy o 400 kusů vyšším než 
před rokem, odpovídá částce 8,46 Kč na jeden 
výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci. Za 
tuto symbolickou cenu dostávají všichni lé-
kaři svůj stavovský časopis až domů. 

V případě potřeby zasílá kancelář prezi-
denta komory aktuální informace prostřed-
nictvím direct mailingu na adresy uvedené 
v registru ČLK. Tímto způsobem je v sou-
časnosti o aktuálním dění informováno cca 
37 000 členů komory. 

Informační portál pro veřejnost 
V  říjnu 2017 spustila ČLK na adrese  

www.nasezdravotnictvi.cz elektronic-
ký informační portál, kterým se obrací na 
širokou veřejnost. Online magazín „Naše 
zdravotnictví“ se věnuje všemu, co souvisí 
s naším zdravím. Veřejnosti zprostředkovává 
informace zasazené do kontextu fungování 
českého zdravotnictví, jejichž přidanou hod-
notou 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 sester 
a dalších zdravotníků. Vlastní informační 
médium je pro nás zárukou, že se veřejnost 
dozví to, co jí potřebujeme sdělit.

V roce 2022 firma Ewing, s. r. o., vytvořila 
pro ČLK nový informační portál. Původní 
web byl totiž již technologicky i funkčně za-
staralý jak z pohledu návštěvníka, tak editora. 
Došlo k výměně platformy tak, aby se usnad-
nila spolupráce s vyhledávači. Od této změny 
si ČLK slibuje zvýšení návštěvnosti webu. 
Nový web také optimalizuje mediální obsah, 
čímž se zrychlilo načítání a zároveň se zvýšilo 
zabezpečení webu i zlepšilo zobrazování na 
mobilních zařízeních. Web nabízí čtenářům 
výběr mezi světlým a tmavým prostředím. 
Dále byl vytvořen nový design a došlo k ob-
měně loga informačního portálu.

Nové webové stránky ČLK
Obnova webových stránek komory byla 

jedním ze slibů, který dal její prezident  
dr. Kubek delegátům volebního sjezdu v červ-
nu 2021. Díky aktivitě pracovní skupiny pod 
vedením dr. Mečla se tento slib podařilo splnit. 
Pracovní skupina doporučila jako dodavatele 
nových webových stránek ČLK firmu ISSA, 
která komoře spravuje registr členů. Společně 
pak připravili nový web, který byl spuštěn  
30. 6. 2022. Nové stránky jsou plně respon-
zivní pro mobilní zařízení i tablety a mají 
moderní, graficky čistý design. 

Společnost Anesthesia s.r.o.
hledá do svému teamu lékaře anesteziology. 

Nabízíme práci s kvalitními lékaři a sestrami na soukromých klinikách
v Praze. Naší prioritou je bezpečná anestezie, proto pracujeme pouze
s moderními přístroji, videolaryngoskopie a specifická antagonizace 
rocuronia sugammadexem dostupná na všech pracovištích.

Pracovní poměr lze uzavřít v libovolném rozsahu. Benefity jako např. 
Multisport karta jsou samozřejmostí. V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat a zkuste si práci v dobře fungujícím kolektivu.

Ozvi se nám:
     anesthesia@medkontakt.cz          +420 774 335 789

Inzerce

http://www.nasezdravotnictvi.cz
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Pokračující epidemie nemoci covid-19 
pořádání společenských akcí zrovna ne-
přála. Nejprestižnější společenskou  
akcí bývá tradiční Ples lékařů českých po-
řádaný komorou ve spolupráci s LOK-SČL 
v Paláci Žofín v Praze, ten však musel být 
zrušen v lednu 2022 již podruhé za sebou. 

Rytíř lékařského stavu
V  pořadí již 28. Rytířem českého lé-

kařského byl pasován docent MUDr. Karel 

Havlíček, CSc., dne 17. 3. 2022. Slavnost se 
konečně mohla konat na tradičním místě, 
tedy v  Tereziánském sále Břevnovského 
kláštera v Praze. 

Cena prezidenta ČLK za přínos 
celoživotnímu vzdělávání lékařů

Výroční setkání školitelů celoživotní-
ho vzdělávání ČLK se kvůli epidemii ten-
tokrát uskutečnilo v komorním prostředí 
kanceláří komory v  Lékařské ulici, a  to 

2. Společenské aktivity a budování 
obrazu ČLK

 4. 11. 2021. V jeho rámci Cenu prezidenta 
ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání 
lékařů převzal MUDr. Milan Trojánek, 
Ph.D.

Prezident ČLK zároveň udělil mi-
mořádnou cenu za rozvoj celoživotního 
vzdělávání lékařů vedoucímu oddělení 
vzdělávání ČLK prof. PhDr. Radku Ptáč-
kovi, Ph.D.

Lékařský poslanecko-senátorský 
klub

Mezi poslanci a  senátory je tradičně 
vysoký počet lékařů – členů naší profesní 
samosprávy. Na pozvání prezidenta ČLK se 
7. 6. 2022 uskutečnilo v novém sídle komory 
v Domě lékařů další neformální setkání léka- 
řů – členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo se-
nátory. Akce se účastnil rovněž ministr zdra-
votnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. 

Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Šampionát se po covidové pauze uskuteč-

nil 17.–24. září 2022 v Mar del Plata v Argen-
tině. Česká lékařská fotbalová reprezentace 
obsadila tentokrát šesté místo. Z celkem osmi 
účastí na těchto šampionátech tak naši lékaři 
získali třikrát titul mistrů světa a čtyřikrát 
obsadili druhé místo. Komora podpořila naši 
lékařskou fotbalovou reprezentaci částkou 
100 000 Kč.
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3. Prosazování profesních zájmů lékařů
Česká lékařská komora se soustavně 

a všemi dostupnými prostředky snaží zlep-
šovat profesní podmínky lékařů v České re-
publice. Vzhledem k omezenému prostoru 
si v této zprávě můžeme připomenout pouze 
některé naše aktivity.

Valorizace platby za státní pojištěnce
V dubnu 2021 se prezident ČLK obrátil 

na předsedu vlády Ing. Babiše s žádostí o zvý-
šení platby za státní pojištěnce od 1. 1. 2022 
o 500 Kč měsíčně s tím, že by vláda o tomto 
zvýšení měla rozhodnout co nejdříve. Pro 
představu, zvýšení platby o 100 Kč na osobu 
za měsíc představuje nárůst příjmů systému 
veřejného zdravotního pojištění o sedm mld. 
Kč. Dne 14. 6. 2021 ČLK uplatnila k návrhu 
nařízení vlády připomínku v tomto smys-
lu. Vláda však rozhodla o zvýšení platby od 
1. 1. 2022 jen o 200 Kč měsíčně. 

Od 1. 1. 2022 byla platba státu nastavena 
na částku 1967 Kč měsíčně. 

Nová vláda bohužel již počátkem roku 
2022 začala připravovat snížení této pro eko-
nomickou stabilitu zdravotnictví zcela zásad-
ní platby. Proti plánům na snižování deficitu 
státního rozpočtu na úkor zdravotnictví jsme 
se museli vymezit. Proto hned v únoru 2022 
žádal prezident ČLK písemně předsedu vlády 
Fialu a ministra financí Stanjuru, aby platby za 
státní pojištěnce nesnižovali. Zároveň požádal 
ministra zdravotnictví Válka, aby hájil zájmy 
svěřeného resortu. Ministr zdravotnictví po-
žadavek komory podpořit odmítl, protože se 
záměrem snížit platby za státní pojištěnce 

souhlasí. Představenstvo ČLK s plánem na 
snížení platby za státní pojištěnce vyslovilo 26. 
2. 2022 jednomyslně svůj nesouhlas.

Důvody, proč nebylo vhodné výdaje na 
zdravotnictví snižovat, jsou v zásadě čtyři:
1)  Vysoká míra inflace.
2)  Epidemie nemoci covid-19 zdaleka ne-

skončila.
3)  Kvůli epidemii byla odkládána část zdra-

votní péče.
4)  Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků bu-

dou potřebovat zdravotní péči.
Snahu prezidenta ČLK zabránit v současné 

situaci nevhodnému snižování platby za stát-
ní pojištěnce ministr zdravotnictví profesor  
Válek navzdory těmto logickým argumentům 
nepodpořil. Navrhované snížení platby za stát-
ní pojištěnce ve druhém pololetí roku 2022  
z  1967 Kč na 1567 Kč pan ministr nazývá 
„zmrazením platby“ a  považuje je za pou-
ze dočasné, neboť se bude snažit prosadit 
změnu zákona, která zavede pravidelnou 
valorizaci platby za státní pojištěnce již 
s účinností od ledna 2023. Obdobnou argu-
mentaci jako ministr Válek použili ve svých 
odpovědích prezidentovi ČLK ministr prá-
ce Ing. Jurečka (6. 4. 2022) i předseda vlády 
prof. Fiala (11. 4. 2022).

Dr. Kubek posléze jednal o financová-
ní zdravotnictví a platbách za státní pojiš-
těnce s předsedou zdravotního výboru PS  
doc. MUDr. Svobodou i s ostatními členy ve-
dení výboru 10. 5. 2022.

Na jednání zdravotního výboru PS dne  
18. 5. 2022 představili ministr financí Stanjura 

a ministr zdravotnictví Válek návrh na systém 
automatické valorizace platby za státní pojiš-
těnce, a to vždy o míru inflace plus jednu polo-
vinu nárůstu reálných mezd s tím, že pokud by 
reálné mzdy klesaly, na výši platby by to nemělo 
vliv. Vzhledem k tomu, že ani mezi koaličními 
poslanci nepanovala shoda, bylo projednávání 
návrhu zdravotním výborem přerušeno.

Dr. Kubek opět jednal o výši platby za 
státní pojištěnce a o mechanismu její valori-
zace s ministrem zdravotnictví prof. Válkem  
3. 6. 2022, avšak znovu bez výsledku.

Zdravotní výbor PS dne 8. 6. 2022 odsouhla-
sil snížení platby za státního pojištěnce. Kvůli 
průtahům při projednávání by měla být platba ze 
současných 1967 Kč snížena na 1487 Kč, ale až od 
1. 8. 2022. V konečném důsledku by tak mělo dojít 
k vládou plánovanému snížení příjmů systému 
veřejného zdravotního pojištění v letošním roce 
o 14 mld. Kč oproti původním předpokladům. Zá-
roveň poslanci schválili zvýšení základní částky 
pro výpočet valorizací v následujících letech z pů-
vodně navrhovaných 1878 Kč na 1900 Kč, tedy  
o 22 Kč měsíčně. To je však jen malý úspěch. 
Automatická valorizace by měla začít až od  
1. 1. 2024. Částku přesahující minulou vládou 
schválenou platbu 1967 Kč by bez ohledu na 
inflaci měla platba státu překročit až v roce 
2025. Zdravotnictví, které dva roky během epi-
demických vln nemoci covid-19 drželo v chodu 
společnost a ekonomiku, tak přijde o desítky 
miliard korun.

Seznam zdravotních výkonů –  
cena práce

ČLK dlouhodobě usiluje o odpovídající 
cenu práce nositelů výkonů. Právě nedostateč-
ná cena práce nositelů výkonů je totiž hlavním 
důvodem nedostatku kvalifikovaných zdravot-
níků. Na základě požadavků ČLK byla základní 
minutová sazba nositelů výkonů navýšena 
o deset procent k 1. 1. 2016, o deset procent 
k 1. 1. 2021 a o dalších deset procent k 1. 1. 2022 
s tím, že od té doby základní minutová sazba 
bude každoročně navyšována podlé míry roční 
inflace. Současná extrémní inflace potvrzuje, 
jak důležitého úspěchu jsme dosáhli. 
V současnosti ČLK navrhuje: 
–  Vzhledem k tomu, že cena práce zdravotní-

ků, kteří nejsou nositeli výkonů, je zahrnuta 
v minutové režijní sazbě, navrhuje ČLK její 
zvýšení, které zohlední také u těchto zdra-
votnických pracovníků identické navýšení 
ceny práce jako u nositelů výkonů. In
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–  Vzhledem k aktuální míře inflace (v součas-
nosti 18 procent), která vysoko překračuje 
průměrnou míru inflace z uplynulých let 
(2–3 procenta), ČLK navrhuje v SZV zakot-
vit oprávnění MZ navyšovat základní mi-
nutovou sazbu nositelů výkonů a základní 
minutovou režijní sazbu i o více než o prů-
měrnou míru roční inflace z předloňského 
roku. Tento mechanismus by MZ umožnil 
pružně reagovat na významnou změnu ná-
kladových položek, kterou předloňská roční 
míra inflace objektivně nemůže zohlednit.

–  ČLK považuje za potřebné, aby byly minuto-
vá sazba nositelů výkonů a základní minuto-
vá režijní sazba pro rok 2023 navýšeny nad 
rámec průměrné roční míry inflace v roce 
2021, kdy činila 3,8 procenta, a to způsobem, 
jenž aktuální nákladovou situaci, která ne-
pochybně potrvá i v roce 2023, adekvátně 
zohlední. ČLK navrhuje, aby byly minutová 
sazba nositelů výkonů a základní minutová 
režijní sazba, které vstupují do výpočtu bo-
dové hodnoty výkonů, navýšeny pro rok 2023 
o deset procent.

Úhradová vyhláška pro rok 2022 
Dohodovací řízení (DŘ) skončilo 18. 6. 

2021 uzavřením 13 dohod. Nedohoda zůstala 
jen u ambulantních specialistů, kde ČLK dis-

ponuje tzv. blokační třetinou hlasů, a mohla 
tedy přijetí pro lékaře nevýhodné dohody 
zabránit. Zdravotní pojišťovny počítaly se 
čtyřprocentním tempem růstu úhrad. Mi-
nistr Vojtěch nám vyhrožoval, že růst úhrad 
v segmentu ambulantních specialistů, kde 
k dohodě nedošlo, nesmí být vyšší než u seg-
mentů, které se dohodly.
Důvody nesouhlasu ČLK: 
–  Návrhy pojišťoven nezaručovaly, že se 

v úhradách plně promítne zvýšení ceny 
práce všech nositelů výkonů, které pro-
sadila komora v seznamu zdravotních vý-
konů. Slibovaný čtyřprocentní meziroční 
růst v podstatě jen kompenzoval tenkrát 
očekávanou míru inflace. 

–  Díky opakovanému nárůstu platby za  
tzv. státní pojištěnce, která se z  částky  
1018 Kč platné v roce 2019 od 1. ledna 2022 
zvýšila na 1967 Kč měsíčně, získaly zdra-
votní pojišťovny dostatek finančních pro-
středků na větší zvýšení úhrad. V porovnání 
s posledním „předcovidovým“ rokem 2019 
totiž v prvním „pocovidovém“ roce 2022 
měly pojišťovny získat od státu o cca 67 
miliard korun více. Část těchto peněz tedy 
logicky musí jít na zvýšení úhrad a následně 
příjmů zdravotníků.

–  Na rozdíl od nemocnic nemohou soukromí 

lékaři počítat s žádnými dotacemi. Na veš-
keré náklady včetně mezd svých zaměstnan-
ců, ale i na potřebné investice si soukromí 
lékaři musejí vydělat, přičemž většina z nich 
nemůže mít jiné významnější příjmy než 
platby od zdravotních pojišťoven. A ty mu-
sejí růst.

Dne 7. 9. 2021 oslovil dr. Kubek dopisem 
předsedu vlády Ing. Babiše s žádostí o jednání. 
ČLK uplatnila k návrhu úhradové vyhlášky 
jako připomínku požadavek, aby v segmen-
tech (ambulantní specialisté, praktičtí lékaři, 
ambulantní gynekologie a komplement), ve 
kterých ČLK-o.s. vyjednává, byl plánovaný 
nárůst úhrad zvýšen ze čtyř procent na deset 
procent.

Týž den se sešla tzv. Rada poskytovatelů, 
ze které ministr Vojtěch odvolal prezidenta 
ČLK hned po svém návratu do funkce, a vyda-
la prohlášení, že „Rada poskytovatelů důrazně 
vyzývá všechny zainteresované, aby nepřipusti-
li navyšování tabulkových platů ve zdravotnic-
kých zařízeních. Růst mezd ve zdravotnictví byl 
v posledních letech bezprecedentní. Navýšení 
tabulkových platů by mohlo výrazně destabi-
lizovat systém českého zdravotnictví a ohrozit 
finanční stabilitu zdravotnických zařízení. 
Případné disponibilní finanční prostředky do-
poručujeme použít na léčbu pacientů.“

In
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Dne 9. 9. 2021 obdržela ČLK v rámci vnitř-
ního připomínkového řízení návrh úhradové 
vyhlášky vycházející z dohod, se kterými ko-
mora nesouhlasila. 

21. 9. 2021 – naše první jednání s před-
sedou vlády Babišem za účasti předsedky-
ně OSZSP Žitníkové, předsedy LOK-SČL 
dr. Engela, předsedy ASO Dufka a ministra 
zdravotnictví Mgr. Vojtěcha. ČLK podpořila 
požadavky odborů na růst platů zdravotníků 
a odbory recipročně podpořily návrhy komory 
na zvýšení úhrad, které je podmínkou, aby 
zdravotnická zařízení včetně soukromých 
lékařů mohla mzdy navyšovat. 

Dne 24. 9. 2021 obdržel premiér Babiš 
otevřený dopis podepsaný prezidentem Hos-
podářské komory ČR Ing. Dlouhým, preziden-
tem České stomatologické komory Šmucle-
rem, předsedou Sdružení praktických lékařů 
Šonkou, předsedou Sdružení ambulantních 
specialistů Jojkem, předsedkyní Sdružení 
praktických lékařů pro děti a dorost Hülle-
ovou a předsedou Sdružení soukromých gy-
nekologů Dvořákem. V tomto nekolegiálním 
dopise signatáři žádali, aby vláda nezvyšovala 
platy zdravotníků, které jsou údajně již příliš 
vysoké, což přináší problémy. Lépe zaplacení 
zdravotníci totiž nechtějí tolik sloužit, chtěli 
by mít více volného času, aby si vydělané pe-
níze mohli lépe užít. Signatářům dopisu, kteří 
sami samozřejmě vůbec neslouží, prostě vadí 
to, za co LOK i komora roky bojují, tedy aby 
lékaři nebyli existenčně závislí na přesčasech, 
aby nebyli otroky a aby mohli žít tak, jak žijí 
ostatní lidé.

Dne 25. 9. 2021 obdržel ministr Vojtěch 
dopis Asociace nemocnic ČR, ve kterém byl 
upozorněn, že dohoda, kterou nemocnice 
uzavřely v rámci DŘ v červnu 2021, počítala 
s tím, že v roce 2022 neporostou platy. Vzhle-
dem k tomu, že platy porostou a zároveň roste 
výběr pojistného, a díky tomu jsou zůstatky na 
účtech pojišťoven vyšší, než se na jaře předpo-
kládalo, tak nemocnice s návrhem úhradové 
vyhlášky nesouhlasí a požadují vyšší úhrady.

27. 9. 2021 – naše druhé jednání s před-
sedou vlády Babišem. Ministr Vojtěch se 
snažil na základě „odhadů Ing. Rognerové“ 
přesvědčit premiéra o tom, že bez ohledu 
na to, co ministerstvo napsalo v důvodové 
zprávě k návrhu úhradové vyhlášky, dojde 
v případě jejího schválení k nárůstu úhrad 
většímu než o deklarovaná čtyři procenta. 
Jak by to bylo možné, to nikdo z účastníků 
jednání nepochopil, a ministr Vojtěch, který 
své podklady předal pouze předsedovi vlády, 
nebyl schopen čísla vysvětlit. Premiér roz-
hodl, že se příštího jednání bude účastnit 

náměstek ředitele VZP Ing. Šmehlík, který 
problematice úhrad rozumí.

Dne 1. 10. 2021 se také Asociace nemocnic 
obrátila na předsedu vlády s požadavkem na 
růst úhrad pro nemocnice.

4. 10. 2021 – naše třetí jednání s předsedou 
vlády Babišem. Ministr Vojtěch navrhoval zvý-
šení platů zdravotníků o pouhých 1400 Kč, tedy 
o stejnou částku, jakou dostanou např. státní 
úředníci, a stále odmítal revokovat výsledky 
dohodovacího řízení i ministerský návrh úhra-
dové vyhlášky. Nakonec jsme ale s premiérem 
Babišem dohodu uzavřeli. Premiér slíbil, že se 
platy zdravotníků zvýší o šest procent s tím, že 
u pracovníků v nižších tarifních třídách půjde 
nejméně o 1400 Kč. Úhrady všem poskytova-
telům nevzrostou o pouhá čtyři procenta, jak 
plánovalo MZ, ale o sedm procent. Největším 
problémem pro mě bylo přesvědčit předsedu 
vlády o tom, že by úhrady měly růst nejenom 
pro nemocnice, ale pro všechny poskytovatele 
zdravotních služeb včetně těch, jejichž zástup-
ci zvýšení platů a revokaci závěrů DŘ veřejně 
odmítali. Zároveň se ukázalo, že informace mi-
nistra Vojtěcha o tom, že k dojednanému zvý-
šení platů stačí navýšení úhrad o sedm procent, 
nebyly přesné. Premiér tedy v zájmu zachování 
sociálního smíru souhlasil s tím, že nárůst úhrad 
bude ještě vyšší, cca o osm až devět procent, a to 
pro všechny segmenty. Tyto závěry předseda 
vlády veřejně potvrdil v rozhovoru pro časopis 
Tempus medicorum, který s ním pro ČLK udělal 
dr. Sojka. Díky tomuto veřejnému závazku jsme 
získali jistotu, že dohoda opravdu platí.

Úhradová vyhláška pro rok 2023 
Komora hájí v dohodovacím řízení (DŘ) 

zájmy svých členů na základě plných mocí 
udělených ČLK-o.s. Aktivně se účastníme 
jednání ve čtyřech segmentech, avšak bohužel 
v žádném z nich nejsme nejsilnějším hrá-
čem. Po volbách nového představenstva jsme  
obměnili vyjednávací tým. Za ČLK nově 
jednají: Ambulantní specialisté: dr. Kubek,  
dr. Aszalayová, dr. Dvorník
Praktičtí lékaři: dr. Lindovský, dr. Němeček
Ambulantní gynekologové: dr. Henčlová
Komplement: dr. Musil
Hlavním poradcem za právní kancelář  
ČLK je expert na úhradové mechanismy  
Mgr. MUDr. Záleská.

Závěrečné jednání DŘ se uskutečnilo  
15. 6. 2022. Celkem bylo uzavřeno osm dohod 
a jedna dohoda parciální. Nedohodou skon-
čilo DŘ v těchto segmentech: akutní lůžko-
vá péče, následná lůžková péče, ambulantní 
specialisté, komplement, ambulantní gyne-
kologové ( jejich dohoda nebyla schválena).

Dne 9. 9. 2022 obdržela ČLK návrh úhra-
dové vyhlášky. Dochází ke zvláštní situaci, když 
Ministerstvo zdravotnictví samo uznává, že 
v červnu uzavřené dohody jsou pro poskytova-
tele nevýhodné, a samotné ministerstvo, které 
na uzavírání dohod tlačilo, tyto dohody v sou-
časnosti nerespektuje a s ohledem na vyšší míru 
inflace, kterou MZ pro rok 2023 odhaduje na 
 8,8 procenta místo původního odhadu 4,4 pro-
centa, tedy nad rámec dohod v DŘ uzavřených, 
navrhuje zvýšit průměrný nárůst úhrad z pů-
vodních čtyř na osm procent. Ani tento návrh 
však ani zdaleka nekompenzuje růst našich 
nákladů zaviněný ze řetězu utrženou inflací. 

Potvrdilo se, jak hloupě jednali zástupci 
těch sdružení poskytovatelů, kteří bez ohledu 
na bezprecedentní míru inflace souhlasili s ná-
růstem úhrad o pouhá dvě až čtyři procenta, 
čímž v podstatě podrazili soukromé lékaře, 
kteří jim naivně dali svoji plnou moc k zastu-
pování. Komora hájí prostřednictvím ČLK-
-o.s. své členy ve čtyřech segmentech, avšak 
pouze v jednom z nich – segmentu ambulantní 
specializované péče – disponuje dostatečným 
počtem hlasů k tomu, abychom mohli zabránit 
uzavírání pro soukromé lékaře nevýhodných 
dohod. V loňském roce jsme díky této jedi-
né nedohodě dokázali jednáním s tehdejším 
premiérem Babišem výsledky dohodovacího 
řízení zvrátit a přes odpor tzv. Rady poskyto-
vatelů jsme vyjednali přímo s předsedou vlády 
navýšení úhrad. Analogicky jsme se snažili 
postupovat i letos. Špatnou dohodu přece lé-
kaři nepotřebují. Pan ministr má jistě dostatek 
moci na to, aby rozhodl, že nám budou pojiš-
ťovny platit za naši práci málo, ale v žádném 
případě nás nemůže donutit k tomu, abychom 
s tím sami souhlasili. Máme přece svoji hrdost.

Zapojení ukrajinských lékařek 
(lékařů) do našeho zdravotnictví

ČLK vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, 
dalším zdravotníkům i všem občanům Ukrajiny, 
jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. 
I v této mimořádné situaci však musíme respek-
tovat platné zákony a další právní normy slouží-
cí k ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel ČR. 
ČLK podporuje odstraňování byrokratických 
bariér a prosazuje urychlení procesu přípravy 
na aprobační zkoušky, avšak komora nemůže 
souhlasit s tím, aby jako lékař pracoval někdo, 
kdo nesplňuje minimální předepsané odbor-
né požadavky, nebo ten, kdo se nedokáže česky 
domluvit se svými pacienty a spolupracovníky.

Cílem ČLK je vytvořit stabilní a dlouho-
době udržitelný systém integrace lékařek (lé-
kařů) z Ukrajiny, který neohrozí bezpečnost 
pacientů v ČR a jenž bude zároveň skutečnou 
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pomocí pro kolegyně (kolegy) přicházející 
z Ukrajiny v případě jejich zájmu o práci v ČR.
1. Zjednodušení administrativního procesu:

Doklady lze například předkládat doda-
tečně, nemusí být vyžadováno úřední ověření, 
nemusí se platit kolky…
2. Finanční podpora ze strany státu:

Stát hradí náklady na ubytování, stravo-
vání a poskytuje „stipendium“. Stát (kraje) 
zajišťuje péči o děti. Stát hradí náklady na 
vzdělávání.
3. Intenzivní jazykový kurz zakončený zkouš-
kou:

Kurzy organizuje stát ve spolupráci s kraji.
4. Zrušení současné tzv. odborné praxe, která 
bývá zneužívána k nelegálnímu výkonu práce:

Praxe lékařkám (lékařům) z  Ukrajiny 
nechybí a její vyžadování zbytečně oddaluje 
složení aprobační zkoušky.
5. Intenzivní teoretický kurz medicíny v češti-
ně jako příprava na aprobační zkoušku, která 
se skládá v češtině: 

Kurzy financuje stát a organizují je pře-
vážně lékařské fakulty.
6. Přijetí za člena ČLK po složení aprobační 
zkoušky: 

ČLK pomáhá svým budoucím členům 
podle svých možností již před aprobační 
zkouškou.

7. Po splnění výše uvedených požadavků může 
lékař(ka) začít pracovat za stejných podmí-
nek jako absolventi tuzemských lékařských 
fakult: 

Nebude docházet k žádné diskriminaci 
a zároveň bude zajištěna bezpečnost pacientů.

S tímto plánem vyslovila souhlas většina 
účastníků porady předsedů OS ČLK kona-
né 17. 3. 2022. Dr. Kubek konzultoval tento 
plán s prorektorem UK pro koncepci a kvalitu 
vzdělávání doc. MUDr. Polákem a dne 21. 3. 
2022 pak tento plán představil na jednání 
proděkanů pro vzdělávání všech LF. Účastníci 
s návrhem souhlasili. Návrh schválila 31. 3. 
2022 jednomyslně Vědecká rada ČLK. Návrh 
schválilo 2. 4. 2022 jednomyslně představen-
stvo České lékařské komory. Ministerstvo 
zdravotnictví však o jeho realizaci zájem ne-
projevilo a za zády profesní samosprávy navr-
huje cesty, jak obcházet pravidla na ochranu 
bezpečnosti pacientů.

Útoky na lékaře a zdravotníky
Útoky na zdravotníky se množí. Potře-

bujeme lepší právní ochranu. ČLK navrhuje 
novelu trestního zákoníku. Jedná se o dopl-
nění § 325, kde za odstavec 1 chceme doplnit 
odstavec 2 tohoto znění: „Stejně bude po-
trestán, kdo užije násilí vůči zdravotnickému 

pracovníkovi při výkonu jeho povolání nebo 
pro výkon jeho povolání.“ V současnosti sta-
noví zákon přísnější trestní sazby v případě 
ublížení na zdraví, vraždy a nebezpečného 
vyhrožování zdravotnickému pracovníkovi. 
Naproti tomu prostý fyzický útok na zdravot-
nického pracovníka při výkonu jeho povolá-
ní nebo pro výkon jeho povolání je nadále 
pouhým přestupkem. Přitom těchto útoků 
přibývá a jsou nepochybně stejně společensky 
škodlivé jako útoky na úřední osoby. Návrh 
ČLK směřuje k tomu, aby i užití násilí proti 
zdravotnickému pracovníkovi při výkonu 
jeho povolání nebo pro výkon jeho povolání 
bylo trestným činem.

Dr. Kubek o návrzích jednal s ministrem 
vnitra a 1. místopředsedou vlády Mgr. Ra- 
kušanem dne 17. 1. 2022 a  poté společně 
s JUDr. Machem dne 3. 2. 2022 s ministrem 
spravedlnosti JUDr. Blažkem. O podporu 
požádal během jednání 22. 2. 2022 rovněž 
ministra zdravotnictví profesora Válka.

Zákon o soudních znalcích
Vyhláška č. 505/2020 Sb. je v rozporu se 

zákonem o soudních znalcích (č. 254/2019 Sb.). 
Ministerstvo spravedlnosti se chyby dopustilo 
na základě zmatečného stanoviska právníků 
ministerstva zdravotnictví. Zákon jasně stanoví 

Inzerce
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jako jednu z podmínek, které musí soudní znalci 
splňovat, osvědčení profesní komory zřízené 
zákonem ve znaleckých odvětvích, kde je ko-
mora zákonem zřízena. V lékařských znalec-
kých odvětvích však byla v prováděcí vyhlášce 
zcela nepochopitelně povinnost být držitelem 
osvědčení profesní komory zřízené zákonem 
vynechána. Komora požaduje, zatím marně, 
uvedení vyhlášky do souladu se zákonem.

Prezidenti ČSK a ČLnK, které dr. Kubek 
požádal o spolupráci, neměli o řešení problé-
mu zájem. Dr. Kubek společně s JUDr. Ma- 
chem jednali o návrhu ČLK dne 3. 2. 2022 
s ministrem spravedlnosti JUDr. Blažkem 
a  jeho náměstkem Mgr. Fraňkem. Dne  
22. 2. 2022 požádal dr. Kubek ministra zdra-
votnictví profesora Válka o podporu a o vydá-
ní opraveného stanoviska pro Ministerstvo 
spravedlnosti.

Pracovní skupina ČLK  
pro digitalizaci zdravotnictví

Komora vytvořila stálou pracovní skupinu 
pro digitalizaci a eHealth. Elektronizace zdra-
votnictví by měla lékařům usnadňovat práci 
tak, aby se mohli více věnovat svým pacientům. 
ČLK naopak nemůže podporovat projekty, kte-
ré budou lékařům práci komplikovat, budou 
zvyšovat administrativní zátěž a přenášet na 
poskytovatele zdravotních služeb další nekryté 
náklady. Pro ČLK je zásadní ochrana osobních 
dat pacientů, ale i ochrana know-how lékařů. 
Skupinu vede člen představenstva dr. Mečl. 

Národní program proti obezitě dětí
Člen představenstva dr. Jehlička připra-

vuje pod pracovním názvem BF24 Národní 
program proti obezitě dětí. Na půdě ČLK pro-
bíhají diskuse se zástupci odborných společ-
ností, praktických pediatrů, léčebných lázní, 
České unie sportu a zdravotních pojišťoven. 
Teze programu podpořila VR ČLK.

Epidemie nemoci covid-19
ČLK se po celou dobu epidemie snažila 

v zájmu pacientů prosazovat vědeckou medi-
cínu založenou na důkazech a zároveň chránit 
lékaře a zdravotníky. V listopadu 2021, kdy 
vrcholila jedna z epidemických vln, přijalo 
představenstvo zásadní stanovisko k řešení 
kritické situace:

Stanovisko představenstva ČLK k sou-
časné mimořádně vážné epidemické si- 
tuaci přijaté 20. 11. 2021

Epidemická situace je v současnosti v ČR 
mimořádně vážná. Zdravotníci se budou i na-
dále ze všech sil snažit mírnit důsledky ne-
zvládnuté epidemie, tedy zachraňovat lidské 

životy a snižovat následky prodělané infekce 
na zdraví svých pacientů. Zcela zásadní je 
a bude snaha zdravotníků pokračovat v péči 
o nemocné, kteří tuto péči potřebují z jiných 
důvodů, než je nemoc covid-19. Zdravotníci 
však potřebují okamžitou a účinnou pomoc 
ze strany politické reprezentace i podporu ze 
strany veřejnosti. Bez pomoci to nezvládneme.

Vyzýváme politiky, aby v nejkratší možné 
době zavedli celostátně platná opatření smě-
řující ke snížení kontaktů mezi lidmi, která 
jsou všeobecně označována jako „lockdown“. 
Podporujeme, aby byl v maximální možné míře 
aplikován systém „home office“. Podporujeme 
opatření, která budou motivovat občany k do-
držování karanténních opatření, a to i v případě 
osob očkovaných. Za účelem podpory očkování 
přitom doporučujeme zbytečně neomezovat 
osoby, které jsou řádně očkované nebo proka-
zatelně prodělaly nemoc covid-19 v uplynulých 
šesti měsících. Tyto spoluobčany však vyzýváme 
k tomu, aby se také oni chovali zodpovědně 
a nevystavovali své okolí zbytečnému riziku.

Podporujeme kampaň Ministerstva 
zdravotnictví ČR, která pravdivě informuje 
veřejnost o riziku úmrtí na nemoc covid-19 
i závažných zdravotních následků, kterému se 
vystavují osoby neočkované. Vyzýváme k ma-
ximálnímu možnému rozšíření očkovacích 
kapacit. Navrhujeme, aby se třetí, tedy tzv. 
posilující dávka očkování, mohla aplikovat 
již pět měsíců od dávky druhé. U osob, které 
absolvovaly pouze dvě dávky očkování, dopo-
ručujeme zkrátit platnost tzv. covid pasů na 
šest měsíců, analogicky jak je tomu v případě 
prokazatelného prodělání nemoci covid-19. 
U osob, které absolvovaly třetí dávku očková-
ní, případně dvě dávky po prodělané nemoci, 
nejsou naopak v současnosti důvody platnost 
těchto tzv. covid pasů omezovat. 

Vyzýváme všechny lékaře, aby respek-
tovali odborná doporučení, která ČLK zve-
řejňuje. Zejména žádáme všechny lékaře, 
aby podporovali očkování včetně podávání  
tzv. posilovacích dávek očkování a aby ne-
škodili svým pacientům šířením nepodlože-
ných pochybností o účinnosti a bezpečnosti 
očkování. Zároveň samozřejmě vyzýváme 
všechny zdravotníky, aby se nechali naoč-
kovat a přeočkovávat. 

Znovu žádáme o okamžité zavedení po-
vinného očkování pro zdravotníky a pracov-
níky v sociálních službách, přičemž totéž 
doporučujeme i  pro zaměstnance škol. 
Představenstvo ČLK podporuje přijetí tako-
vých legislativních změn, jež v co nejkratší 
době umožní zavést v ČR povinné očková-
ní proti nemoci covid-19 pro osoby starší  

18 let, pokud tyto nemají opravdu závažné 
zdravotní kontraindikace pro očkování, kte-
ré jim prokazatelně může zachránit život. 

Očkování proti koronaviru
Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce záko-

nů zveřejněna vyhláška č. 466/2021 Sb., 
kterou se měnila vyhláška č. 537/2006 Sb., 
o očkování proti infekčním nemocem, ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhláška od 
března 2022 zaváděla povinné očkování 
proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 
60 let a vybrané profese včetně zdravotníků. 
Povinné očkování pro zdravotníky a v ně-
kterých případech i pro jiné skupiny obyva-
tel platí v rámci EU např. ve Francii, Řecku, 
Itálii, Maďarsku, Polsku, Rakousku. V žádné 
z těchto zemí nedošlo k výraznějšímu od-
chodu pracovníků ze svého zaměstnání. 

Dne 19. 1. 2022 nová vláda vyhlášku zru-
šila a zájem o očkování se výrazně snížil.

ČLK podporuje očkování proti 
covidu i proti chřipce

Představenstvo se zabývalo epidemic-
kou situací i na svém posledním předsjez-
dovém zasedání v říjnu 2022 a přijalo toto 
usnesení:

Představenstvo ČLK doporučuje všem, 
u kterých je to z medicínského hlediska vhod-
né, aby se bez odkladu nechali přeočkovat 
proti viru nemoci covid-19. Zároveň doporu-
čuje očkování proti chřipce, jejíž epidemie je 
při nedodržování protiepidemických opatření 
v této sezoně vysoce pravděpodobná. 

Představenstvo ČLK doporučuje nosit 
ochranu nosu a úst v prostředcích hromad-
né dopravy a ve zdravotnických zařízeních 
a vyzývá pacienty s respiračním onemocně-
ním, aby omezili na minimum styk s ostat-
ními osobami.

Vážené kolegyně a kolegové, záběr čin-
nosti naší profesní samosprávy je opravdu 
široký. Samozřejmě ne vždy se nám vše 
podaří tak, jak bychom si přáli, ale mohu 
vás ujistit, že se snažíme pracovat s maxi-
málním nasazením.

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

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

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

ČINNOST ČLK

http://www.lkcr.cz
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Vážení členové České lékařské komory,

dovolte mi, abych Vás informoval o novin-
kách v oblasti ambulantní a operační obu-
vi Scholl v aktuálním roce 2022. V první 
polovině tohoto roku se společnost Scholl 
rozhodla uvést na náš trh nový model am-
bulantní a operační obuvi Scholl. Jedná se 
o nejvyšší vývojovou řadu pracovní obuvi 
Scholl určenou právě do ambulancí a na 
operační sály pod názvem Scholl Evoflex. 

Scholl Evoflex je dostupný v šesti ba-
revných kombinacích a plné velikostní škále 
od velikosti 35 do 46. Obsahuje několik 
průlomových technologií, které ve zmíněné 
kategorii pracovní obuvi nemají obdoby, 
a které výrazně zlepší komfort a pohodlí 
lékařů a zdravotnického personálu.

Nejvýraznější inovace se nachází v ob-
lasti patního pásku, kde se jedním kliknutím 
může změnit obuv typu „Clog“ na obuv 
s pevnou oporou paty. Jak již název modelu 
napovídá, lze patní pásek fixovat do drážky 
v oblasti podpatku, která patní pásek pevně 
zafixuje. Dalším výrazným vylepšením je 
stélka z paměťové pěny, kterou lze sterili-
zovat v autoklávu do teploty 121 °C stejně 
jako celou botu, případně je možné ji prát při 
teplotě 90°C. Tato stélka pomáhá rozkládat 
váhu těla po celé ploše stélky a brání před 
otlaky. Obsahuje antibakteriální a antiodour 
ochranný systém a  je antistatická. Vnitřní 
část modelu Evoflex tvoří antibakteriální 
podšívka z nanotechnologií, která odvádí 
tekutiny od chodidla, ale zabraňuje průniku 
kapalin dovnitř obuvi. Zesílený a hladký po-
vrch obuvi Evoflex je odolný vůči proříznutí 
například padajícím nástrojem a je umožně-
no stékání kapalin a nečistot, snadno se čistí. 

Ve spolupráci s českou rodinnou společ-
ností Medica Filter z Kašperských, která již 
od roku 1991 patří v České republice mezi 
přední výrobce a dodavatele sterilních ope-
račních setů a výrobce pracovních oděvů 
pro lékaře a zdravotnický personál, jsme 
nabídku barevných kombinací jednotlivých 
modelů Scholl Evoflex rozšířili o operační 
komplety – kalhoty a halenu – v barevných 
variantách odpovídajících variantám barev 

obuvi Scholl Evoflex a šitých ve všech dám-
ských i pánských velikostech. 

Objednávka pracovní obuvi Scholl Evof-
lex i operačních kompletů Medica Filter je 
jednoduchá. Mnozí ze členů České lékařské 
komory již jsou v sekci ČLK na webových 
stránkách společnosti Scholl – Rynising 
zaregistrováni. Pokud nejste – registrace 
dosáhnete je následujícím postupem. Na 
stránkách e-shopu www.schollshop.cz,  
kliknete v horní části stránky na ikonku 
„PŘIHLÁŠENÍ“. Zobrazí se Vám okno pro 
přihlášení a tam opět kliknete na možnost 
„NOVÁ REGISTRACE“. Zde označíte kate-
gorii nakupujícího „ČLK“ a po zadání vaší 
mailové adresy a zvoleného hesla odkliknete 
„REGISTROVAT“. Po schválení a potvrzení 
registrace, kterou obratem obdržíte mailem, 
se přihlásíte. 

Po přihlášení již ve webovém rozhraní 
pro členy ČLK naleznete nabídku modelů 
Scholl Evoflex v rámci podzimní akce a také 
možnost zvolit i výrobu operačního kom-
pletu. Poté se s Vámi v krátkém čase spojí 
operátor, který s Vámi projedná podrobnosti 
týkající se ušití kompletů – materiál, velikosti, 
barevné varianty a střihy. Přímo na míru, dle 
individuálního požadavku…

Věříme, že Vás naše nabídka pracovní 
obuvi a pracovního oblečení zaujme, a my 
přispějeme prostřednictvím České lékař-
ské komory k vylepšení Vašich pracovních 
podmínek v oblasti pohodlí a komfortu při 
výkonu Vaší náročné služby.

Jiří Šeda
+420 603 899 557

vedoucí oddělení pracovních oděvů a obuvi 

 

Požadujeme:
• Odbornou způsobilost 
•  Certifikát o absolvování 

základního kmene
• Specializovanou způsobilost 
• Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  Nástupní mzda pro lékaře se 

specializovanou způsobilostí 
minimálně 70 000 Kč měsíčně

•  Nástupní mzda pro lékaře  
po základním kmeni 55 000 Kč 
měsíčně

•  Nástupní mzda absolventa  
od 47 000 Kč měsíčně

•  Stabilizační odměnu poskytu-
jeme při setrvání v pracovním 
poměru minimálně 24měsíců 
při úvazku 1,0

•  Nástup možný ihned,  
popř. dle dohody

•  Pracovní poměr na dobu  
neurčitou

•  Pomoc se zajištěním ubytování
•  Příspěvek na ubytování/ 

/dopravu 3500 Kč měsíčně/ 
/24 měsíců (pro nově  
ubytované zaměstnance  
s trvalým pobytem mimo  
Královéhradecký kraj)

•  Příspěvek na penzijní  
připojištění a životní pojištění 

•  Úhrada členského příspěvku 
České lékařské komory  
při úvazku 0,5

•  Příspěvek na stravování  
ve vlastní jídelně 

•  Zajištěná podpora vzdělávání 
a profesního rozvoje

V případě zájmu 
kontaktujte: 
Mgr. Renata Boukalová
Vedoucí odboru personálního  
řízení a mezd, tel.: 720 298 787
e-mail: 
boukalova.renata@nemocnicerk.cz

Přijme  
do pracovního  

poměru
LÉKAŘE

v oboru Anesteziologie  
a intenzivní medicína
stabilizační odměna  

až 500 000 Kč
a

v oboru Gynekologie  
a porodnictví

stabilizační odměna  
až 500 000 Kč

Nemocnice 
Rychnov  
nad Kněžnou

 SLEVA PRO ČLENY ČLK

In
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▼

http://www.schollshop.cz
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Česká lékařská komora nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky, který zpracovalo Ministerstvo 
zdravotnictví. Tento návrh totiž počítá s nárůstem úhrad o pouhých cca osm procent, což poskytovatelům 
zdravotních služeb včetně soukromých lékařů nevykompenzuje inflací způsobený růst nákladů.

Úhrady zdravotní péče musejí pokrýt inflaci

Většina ekonomů se shoduje na tom, že příčinou deficitu státního 
rozpočtu rozhodně nejsou výdaje na zdravotnictví, stejně tak jako 
příčinou současné vysoké míry inflace není výše platů a mezd. 

Tak jako všichni občané, i zdravotníci se musejí vyrovnávat se vše-
obecným zdražováním. Tak jako ostatní podnikatelé, také soukromí 
lékaři se musejí vypořádat s růstem cen prakticky veškerého zboží 
a služeb. Tak jako ostatní podnikatelé, tak se i nemocnice, léčebny 
a ambulantní lékaři musejí vyrovnávat s oprávněnými požadavky 
svých zaměstnanců na růst platů a mezd. Na rozdíl od ostatních pod-
nikatelů však ve zdravotnictví poskytovatelé služeb nemají možnost 

upravovat svoji cenu v souladu s rostoucími náklady. O cenách zdra-
votní péče i o výši úhrad, které nám za ni pojišťovny platí, rozhoduje 
Ministerstvo zdravotnictví. 

Na rozdíl od nemocnic, soukromým lékařům, které rovněž komora 
zastupuje, navíc nikdo na provoz nepřispěje. Jediným zdrojem našich 
příjmů jsou úhrady od zdravotních pojišťoven.

Vážený pane premiére, v současné složité společenské, bezpeč-
nostní i epidemické situaci by naším společným cílem mělo být 
zabránit destabilizaci českého zdravotnictví.

Z dopisu prezidenta ČLK předsedovi vlády

Růst úhrad o osm procent je maximum
Vážený pane prezidente,
děkuji za Váš dopis ze dne 29. září 2022 

ve věci úhradové vyhlášky.
Vážím si práce všech zdravotníků v kritic-

kém období pandemie ve složitých podmínkách. 
Oceňuji jejich pomoc při zvládnutí uprchlické 
krize a také to, jak v maximálním nasazení 
v současnosti kompenzují výpadky např. v plá-
novaných operacích z minulého období. Pokud 
je mi známo, zdravotní pojišťovny uzavírají 
se zařízeními speciální dodatky a péči hradí 
výkonovým způsobem bez omezení počtu vý-
konů nad rámec běžných paušálových úhrad.

Je to jen jeden z příkladů, jak se Minis-
terstvo zdravotnictví (MZd) a samotná vláda 
snaží nelehkou situaci na obou stranách, tedy 
poskytovatelů i plátců, řešit. Vláda se skutečně 
velmi intenzivně problematikou zdravotnictví 
zabývá a hledá optimální řešení. Zde je však, 
jak jistě víte, klíčová role MZd a dohadovacího 
řízení.

Dle sdělení MZd je růst úhrad v roce 2023 
o osm procent maximum, které si systém veřej-
ného zdravotního pojištění může dovolit. I při 
tomto růstu se po započtení všech mandator-

ních výdajů bude tento systém potýkat v příštím 
roce s deficitem ve výši téměř deseti miliard 
korun, což bude již několikátý deficit v řadě. 
Zároveň navýšení úhrad o osm procent je plně 
v souladu s uzavřenými dohodami v rámci 
dohodovacího řízení, pokud přihlédneme ke 
změněné ekonomické situaci mezi uzavíráním 
dohod a vydáním úhradové vyhlášky. V době 
dohodovacího řízení se inflace pro rok 2023 
predikovala ve výši 4,4 procenta, čemuž odpo-
vídal růst úhrad o čtyři procenta. V současné 
době se inflace pro příští rok odhaduje ve výši 
8,8 procenta, čemuž pak odpovídá růst úhrad 
o osm procent. Výsledky dohodovacího řízení 
tak byly jen přizpůsobeny nové predikci.

Avizovaný osmiprocentní růst pokryje 
základní rostoucí inflaci včetně nákladů na 
zastropované energie. Tento růst však v žád-
ném případě není konzistentní s požadavky 
na navýšení platů zdravotníků o 15 procent, 
které MZd nepovažuje za adekvátní, jednak 
vzhledem k razantnímu navyšování platů v po-
sledních letech, a hlavně vzhledem k omezené-
mu objemu dostupných prostředků veřejného 
zdravotního pojištění a riziku inflační spirály 

při vysokém růstu platů. Je také potřeba při-
pomenout zrušení tzv. superhrubé mzdy, které 
přineslo mnohým zdravotníkům o sedm procent 
více v čistém příjmu. Růst úhrad v úhradové 
vyhlášce umožňuje podle našich propočtů růst 
platů zdravotníků kolem čtyř procent, dle eko-
nomické situace jednotlivých poskytovatelů 
zdravotní péče a samozřejmě v případě dobrého 
hospodaření jednotlivých zařízení i více, což 
v součtu může znamenat navýšení přes deset 
procent. Nicméně jsem si vědom toho, že si-
tuace u privátních poskytovatelů je poněkud 
odlišná.

Jsem přesvědčen, že si celá společnost 
uvědomuje složitou situaci vyvolanou ruskou 
agresí na Ukrajině. Pevně věřím, že následující 
těžké období společně překleneme, a to i za cenu 
nárůstu příjmu pouze o jednotky procent. Jiné 
sektory zdaleka takového nárůstu nedosahují. 
I když bych byl velmi rád, situace nám jiný 
postup neumožňuje. K jednání s Vámi na širší 
platformě jsem samozřejmě připraven.

S pozdravem
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády České republiky

Arogantní postoj Ministerstva zdravotnictví
 Předseda vlády nám nepomohl a zůstal 

loajální k rozhodnutí svého vicepremiéra 
ministra zdravotnictví Válka. To se dá asi po-
chopit. Co ale rozum nebere, to je arogantní 
postoj Ministerstva zdravotnictví.

Česká lékařská komora ze zákona sdružu-
je 58 300 lékařů a hájí jejich profesní zájmy. 
Pokud má komora vůči veřejnosti plnit úlohu 
garanta kvality lékařské péče a strážce etiky 

výkonu lékařského povolání, musí se samo-
zřejmě zajímat i o problematiku financování 
zdravotnictví.

Naše zdravotnictví v uplynulých dvou le-
tech v průběhu opakujících se epidemických 
vln podalo obrovský výkon. Díky enormnímu 
nasazení lékařů, zdravotních sester i dalších 
zdravotníků se nám podařilo zachránit desít-
ky tisíc lidských životů. Navíc jsme dokázali 

udržet v chodu ekonomiku, a zabránit tak 
dalším stamiliardovým ztrátám.

Ministerstvo zdravotnictví na připomínky, 
které Česká lékařská komora k návrhu úhrado-
vé vyhlášky ve stanoveném termínu uplatnila, 
nereagovalo vůbec. Profesní lékařská samo-
správa ministerským úředníkům, které si platí 
ze svých daní, nestála ani za odpověď.

Milan Kubek

ÚHRADY A MZDY
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U příležitosti Českého předsednictví v Radě EU se konalo v Praze ve dnech 27.–29. 10. 2022 plenární 
zasedání CPME. Česká lékařská komora, která v této největší evropské lékařské organizaci zastupuje 
Českou republiku, měla tu čest pořádat toto reprezentativní setkání již podruhé. Poprvé se tak stalo 
v březnu 2009.

CMPE (dříve Stálý výbor evropských lékařů = Comite Perma-
nent des Medecins Europeens) pracuje v současnosti pod novým 
názvem Evropští lékaři a hájí zájmy dvou milionů evropských 
lékařů jako oficiální partner orgánů Evropské unie. Členy CPME 
jsou vždy největší nevládní lékařské organizace ze všech států EU 
a ze zemí asociovaných. CPME má v současnosti 28 řádných členů, 

včetně Švýcarska a Velké Británie. Několik dalších zemí, s Evrop-
skou unií asociovaných či jednajících o vstupu do Unie, má status 
pozorovatele. 

Plenárnímu zasedání předcházelo 27. října jednání Výkon- 
ného výboru, které se uskutečnilo v oválné pracovně v Domě  
lékařů.

Výkonný výbor CPME

Zleva Dr. Ramin Parsa-Parsi (Německo) – expert Světové lékařské 
asociace (WMA) na otázky etické, Dr. Katrin Fjeldsted (Island) – 
bývalá prezidentka CPME

Zleva: Prof. Dr. Raymond Walley (Irsko) – 1. viceprezident CPME, 
Dr. Christiaan Keijzer ( Nizozemsko) – prezident CPME,  
Sarada Das – generální sekretář CPME

Evropští lékaři jednali v Praze
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Jako člen lékařského stavu:
Slavnostně slibuji, že zasvětím svůj život humanitě.
Budu mít vždy na zřeteli zdraví a prospěch svého pacienta.
Budu respektovat autonomii a  lidskou důstojnost svého 
pacienta.
Budu zachovávat nejvyšší možný respekt k lidskému životu.
Nedopustím, aby mé povinnosti vůči pacientovi nějak 
ovlivnil jeho věk, nemoc nebo postižení, víra, etnický pů-
vod, pohlaví, národnost, politická příslušnost, rasa, sexuální 
orientace, sociální postavení nebo jakékoli jiné kritérium.
Budu zachovávat v tajnosti vše, co mi pacient svěřil, a to 
i po jeho smrti.

Budu vykonávat své povolání svědomitě, důstojně a v sou-
ladu se správnou lékařskou praxí.
Budu podporovat čest a ušlechtilé tradice lékařského povolání.
Budu chovat v patřičné úctě a vděčnosti své učitele, kolegy 
i studenty.
Budu sdílet své lékařské znalosti ve prospěch pacienta 
a v zájmu rozvoje zdravotní péče.
Budu dbát o vlastní zdraví, pohodu a rozvoj svých schopností 
tak, abych mohl poskytovat lékařskou péči na nejvyšší úrovni.
Nezneužiji své lékařské znalosti k porušení lidských práv 
a občanských svobod, a to ani pod nátlakem.
Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest.

Tradiční slavností zahájení společným opakování Lékařského slibu

Lékařský slib
(Preambule Etického kodexu ČLK)

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CPME

Večer 27. 10. 2022 jsme měli tu čest přivítat delegáty na slavnostní re-
cepci v klubu lékařů v sídle komory. Zde nejprve prezident ČLK dr. Kubek 
přednesl prezentaci o historii profesních lékařských komor na našem úze-
mí od Rakousko-Uherska do současnosti. Poté následoval krátký koncert 
Smyčcového kvarteta Národního divadla a další společenský program.

Vlastní plenární zasedání se konalo v hotelu Ambassador na 
Václavském náměstí. Účastníky na úvod jednání pozdravil předseda 
vlády prof. Petr Fiala, který se kvůli dalším povinnostem spojeným 
s oslavami státního svátku nemohl účastnit osobně. 

Úvodní konferenci věnovanou problematice financování zdra-
votní péče a  investicím do zdravotnictví zahájil prezident ČLK  
dr. Kubek, který zdůraznil, že pokud nám opravdu záleží na budouc-
nosti zdravotnictví, pak musíme v první řadě investovat do pracovníků 
ve zdravotnictví. Zatímco jakoukoliv techniku lze nahradit během 

Výkonný výbor, jehož jedním z viceprezidentů byl po dvě funk- 
ční období také prezident ČLK dr. Kubek, pracuje nyní ve složení:
Dr. Christiaan Keijzer (Nizozemsko), prezident
prof. Dr. Raymond Walley (Irsko), 1. viceprezident
Dr. Marily Passakiotou (Řecko), viceprezident
Dr. Jacqueline Rossant-Lumbroso (Francie), viceprezident
Dr. Marjo Parkkila-Harju (Finsko), pokladník
prof. Frank Ulrich Montgomery (Německo) bývalý prezident
Sarada Das, generální sekretář
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Jednání výkonného výboru CPME v Oválné pracovně v Domě lékařů Klub lékařů v Domě lékařů – prezentace z historie lékařské komory

Konferenci o financování a investicích ve zdravotnictví zahájil prezident ČLK. Na konferenci zastoupil ministra Válka  
náměstek Mgr. Jakub Dvořáček.

několika týdnů, tak výchova kvalifikovaného lékaře trvá deset let. 
Vzhledem k tomu, že se ministr Válek z jednání omluvil, zastoupil ho 
s hlavním referátem náměstek Mgr. Jakub Dvořáček, který má na sta-
rosti spolupráci s Evropskou unií. Ve své prezentaci představil nejenom 
pravidla, kterými se řídí čerpání finančních prostředků z fondů Unie, ale 
především také zdravotnické priority Českého předsednictví v Radě EU.

Následovala tradiční debata o problémech lékařů v jednotlivých 
členských zemích. 

Nejdůležitějším bodem dvoudenního jednání bylo schválení 
novelizace stanov CPME. 

Dále bylo přijato stanovisko k projektu Evropský zdravotnický 
datový prostor (EHDS), rezoluce na podporu očkování, stanovisko 
k rizikům antimikrobiální rezistence a stanovisko zdůrazňující rizika 
nesoběstačnosti EU ve výrobě léků, neboť výpadky v jejich dostupnosti 
čím dál tím více komplikují práci lékařům napříč Evropou. 

Plenární zasedání se nemohlo vyhnout ani dopadům ruské agrese 
vůči Ukrajině a s tím spojené migrační vlně. 

Dalším z aktuálních témat byla pokračující pandemie nemoci 
covid-19 a její dopady na zdravotní systémy i na společnost napříč 
Evropou. 

Evropští lékaři rovněž odsoudili nedávné zatčení prezidentky 
Turecké lékařské asociace Şebnem Korur Fincanci jako akt soudní 
šikany a vyzvali turecké autority k jejímu okamžitému propuštění.

V závěru jednání plénum Evropských lékařů opětovně vyjádřilo 
své odhodlání k vzájemné podpoře a ochraně zájmů a nezávislosti 
lékařské profese, jakožto základního předpokladu lékařského povolání 
a ochrany zdraví pacientů i celé společnosti.

Společenským vrcholem celé akce byla nepochybně slavnostní 
večeře konaná v den státního svátku 28. října v pražském Obecním 
domě.                                                                                                                                    (red)

Evropští lékaři odsuzují zatčení Şebnem Korur  
Fincanci a vyzývají k jejímu okamžitému propuštění

CPME odsuzuje zadržení a  soudní 
pronásledování prezidentky Turecké  
lékařské asociace Şebnem Korur Fincanci 
a  připojuje se ke Světové lékařské aso- 
ciaci s výzvou k jejímu okamžitému pro-
puštění.

Zatčení následovalo po rozhovoru 

v  médiích, v  němž prezidentka vyzvala 
k vyšetření možného použití chemických 
zbraní v kurdských regionech.

Podporujeme výzvu k nezávislému vy-
šetřování údajného použití těchto zbraní 
a stejně jako v předchozích případech ape-
lujeme na turecké orgány, aby respektovaly 

své závazky vyplývající z mezinárodního 
práva.

Evropští lékaři požadují, aby turecké 
orgány okamžitě a bezpodmínečně propus-
tily Şebnem Korur Fincanci, neboť cílem 
jejího zadržení je pouze sankcionovat její 
legitimní aktivity v oblasti lidských práv.
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Slavností večeře v Obecním domě v den státního svátku  
České republiky

Dr. Milan Kubek při slavností večeři v Obecním domě

Zdravice předsedy vlády

Dámy a pánové, milí přátelé, vítejte v Praze! Děkuji vám za po-
zvánku na vaše zasedání. Bohužel se s vámi nemohu setkat osobně, 
dostal jsem však možnost pozdravit vás alespoň touto cestou.

Lékařské profese si hluboce vážím a obzvlášť rád bych vám poděko-
val za všechny vaše nedávné úspěchy: Na prvním místě musím zmínit 
vaši roli při zvládání pandemie covidu-19, která se stala skutečnou 
zátěžovou zkouškou pro zdravotnické systémy evropských zemí. Byli 
to lékaři, kdo naši společnost držel pohromadě a dával nám naději. 
Mnozí z nich při tom onemocněli, nebo za svou obdivuhodnou služ-
bu dokonce zaplatili životem. CPME aktivně propagovala očkování, 
pomáhala nám na cestě z pandemie a přispívala k tomu, abychom 
tuto krizi nadobro překonali.

Další náročnou kapitolu samozřejmě představuje válka na Ukraji-
ně, humanitární krize a četná zdravotní rizika, která jsou s ní spojená. 
I v této oblasti se CPME aktivně angažuje.

V neposlední řadě oceňuji i vaše dlouhodobé mise: Ovlivňujete le-
gislativu Evropské unie, prosazujete společné standardy a přeshraniční 
spolupráci. Přispíváte do diskuse o nejnovějších trendech v medicíně. 
Budoucnost nám přinese úžasné vynálezy a technologie, které zcela pro-
mění naše zdravotnictví a také – doufejme – významně zvýší kvalitu života. 
Evropská unie musí být v těchto nových technologiích skutečným lídrem.

Dámy a pánové, evropská integrace nám poskytuje mnoho příle-
žitostí, jak zlepšit lidské životy, zejména díky součinnosti při řešení 

rozsáhlých problémů, na které státy samy nestačí. Jednou z oblastí, kde 
je široká spolupráce a využívání společných postupů nezbytné, je právě 
zdravotnictví. Proto tolik oceňuji vaše úsilí. Daří se vám neustále zlepšovat 
úroveň zdravotní péče, což je přesně ten druh mezinárodní spolupráce, 
které si v Evropské unii musíme vážit a neustále ji prohlubovat.

Děkuji vám za pozornost. Přeji vám všem úspěšné setkání a užijte 
si naše krásné hlavní město!

prof. Petr Fiala, předseda vlády ČR

Zdravice premiéra Fialy

Poslání CPME

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CPME

Stálý výbor evropských lékařů (CPME) 
zastupuje národní lékařské asociace  
napříč Evropou. Naším posláním je po-
skytovat orgánům EU a evropským insti- 
tucím odpovědným za tvorbu legisla- 
tivy odborné poradenství v široké oblas-
ti témat týkajících se zdraví a zdravotní 
péče.
n  Jsme přesvědčeni, že přístup ke zdra-

votní péči v nejvyšší možné kvalitě by 
měl mít každý.

n  Vztah mezi pacientem a lékařem pova- 
žujeme za zásadní pro dosažení tohoto 
cíle.

n  Zasazujeme se o mezioborovou spolu-
práci lékařů a dalších zdravotnických 
profesí.

Jsme zastánci přístupu zohledňující- 
ho otázku zdraví ve všech politikách.  
Ten podporuje povědomí o  určujících  
faktorech v oblasti zdraví napříč odvět-
vími.

Naše vize
n  Lékaři v celé Evropě poskytují péči, která 

odpovídá nejvyšším standardům kvality 
a je dostupná všem, kdo ji potřebují.

n  Lékaři v Evropě mají dobré pracovní pod-
mínky; jejich finanční situace jim umožňu-
je vykonávat kvalitní lékařskou praxi a vést 
kvalitní život.

n  Lékaři v Evropě mohou vykonávat svou 
praxi bez neadekvátního zasahování státu, 
ekonomických subjektů či pojišťoven.
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Pandemie covidu-19 odhalila, jak snadné je podkopat důvěru v očkování, šířit dezinformace a popírat 
přínos očkování v prevenci výskytu infekčních onemocnění. Přesto většina lékařů očkování věří, podporuje 
ho a 94,3 procenta praktických lékařů se proti covidu-19 nechala očkovat. Takto vysokou proočkovanost 
u nás nemá žádná skupina obyvatel, ani senioři 80+ let věku (proočkovanost 92,7 procenta).

Očkování v lékárnách a u stomatologů

Z  opakovaných průzkumů 
vyplývá, že pacienti v otázkách 
očkování jednoznačně nejvíce 
důvěřují svému ošetřujícímu 
lékaři. Ano, to je místo, kde má 
dominantně probíhat očkování, 
u lékaře. V době největší potřeby 
očkování v zemi, kdy se apliko-
valo více jak 18 milionů dávek 
covid-19 vakcíny více jak sedmi 
milionům osob, takto očkování 
probíhalo. V ordinacích lékařů 
a zejména v očkovacích centrech 
s přítomností lékaře. Proto bylo 
poměrně velkým překvapením, 
že bez odborných diskusí se 
začala politicky připravovat zá-
sadní změna dobře fungujícího 
systému očkování v naší zemi. 
Zavedení očkování v lékárnách 
a u stomatologů.

V prosinci 2021 byl poslan-
cům rozeslán návrh novelizace 
zákona č. 258/2000 sb., o ochraně 
veřejného zdraví, který by očko-
vání v lékárnách a u stomatologů 
umožňoval. V době, kdy nemo-
hou očkovat lékaři bez specializo-
vané způsobilosti a lékaři-epide-
miologové nebo lékaři specialisté 
ve svých ambulancích nemohou 
aplikovat očkování hrazená ze 
zdravotního pojištění, se začalo 
politicky řešit, zda by nemohli oč-
kovat lékárníci a stomatologové. 
Je navrhováno, aby lékař s odbor-
nou způsobilostí, ale bez atestace, 
prováděl očkování jedině pod do-
hledem lékaře se specializovanou 
způsobilostí a  zubnímu lékaři 
nebo farmaceutovi k tomu stačí 
absolvovat školení (část formou 
e-learningu). Takto proškolený 
farmaceut by pak mohl dokonce 
dělat odborný dozor nad farma-
ceutem bez kurzu, který by také 
mohl očkovat.

Předsedové sedmi odborných 
lékařských společností a sdru-

žení (Česká vakcinologická 
společnost ČLS JEP, Sdružení 
praktických lékařů ČR, Společ-
nost všeobecného lékařství ČLS 
JEP, Odborná společnost prak-
tických dětských lékařů ČLS JEP, 
Sdružení praktických lékařů pro 
děti a dorost ČR, Česká gyneko-
logická a porodnická společnost 
ČLS JEP a Sdružení soukromých 
gynekologů ČR, Společnost pro 
epidemiologii a  mikrobiologii 
ČLS JEP) na tuto situaci museli 
nějak reagovat. Proto jsme byli 
nuceni zaslat panu ministrovi 
a  členům zdravotního výboru  
14. 9. 2022 následující dopis:

„Vážený pane ministře, vážený 
pane předsedo, vážené poslankyně, 
vážení poslanci, členové Výboru 
pro zdravotnictví,

žádáme Vás, abyste při pro-
jednávání vládního návrhu zá-
kona (včetně pozměňovacího 
návrhu), kterým se mění zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (sněmovní tisk 
96) vzali v potaz stanovisko níže 
uvedených odborných a profesních 
lékařských společností a tento ná-
vrh odmítli.

K této žádosti nás vedou násle-
dující důvody. Původní verze vlád-
ního návrhu předložená v prosinci 
2021 vznikla jako snaha o časově 
omezené řešení umožňující v době 
pandemie navýšit očkovací kapa-
citu tím, že přechodně umožní oč-
kování proti covidu-19 v lékárnách 
a u stomatologů. To za současné 
situace již zcela postrádá význam. 
Místo toho, aby byl za těchto okol-
ností vládní návrh z pera bývalého 
ministra zdravotnictví stažen, je 
snaha poslaneckým pozměňo-
vacím návrhem původní smysl 

zákona zásadně změnit a trvale 
umožnit očkování proti chřipce 
lékárníky a stomatology. Jedná 
se o nepromyšlený krok, kterému 
nepředcházela žádná odborná ani 
společenská diskuse.

Česká republika má velmi 
dobře fungující systém očková-
ní, který je odborně na nejvyšší 
možné úrovni a  dlouhodobě je 
hodnocen jako jeden z nejlepších 
v Evropě. Pokud se rozhodneme 
tento dobře zavedený systém 
měnit, měli bychom k tomu mít 
pádné důvody a  měli bychom 
definovat, k  jakému cíli tato 
změna má vést. Návrh by měl 
být zdůvodněn nezpochybnitel-
nými argumenty, podrobnými 
modelacemi a analýzami mož-
ných dopadů takové změny. Nic 
takového není na stole. Nedošlo 
k potřebné odborné diskusi, která 
by v tak zásadní věci měla před-
cházet diskusi politické. Seriózní 
odbornou diskusi rozhodně ne-
mohl nahradit kulatý stůl pořá- 
daný 13. 9. 2022 pod záštitou po-
slance Výboru pro zdravotnictví 
PharmDr. Petra Fifky, ke kterému 
nebyl přizván předseda vakcino-
logické společnosti, ani zástupci 
dalších klíčových organizací lé-
kařských odborností zabývajících 
se v ČR očkováním, ani zástupce 
České lékařské komory.

Existují závažné důvody 
k obavám, že tato zásadní změna, 
na které není odborný konsenzus, 
sníží kvalitu a zhorší bezpečnost 
očkování. To může způsobit dal-
ší pokles důvěry české veřejnosti 
v očkování a v konečném důsledku 
destabilizovat systém očkování 
v ČR. Na včerejším kulatém stole 
představený způsob navrhované-
ho vzdělávacího rychlokurzu pro 
lékárníky, jehož podstatná část 
navíc proběhne jako e-learning, 

tyto obavy jen podporuje. Stejně 
jako skutečnost, že návrh počítá 
s možností, že takto vzdělaný lé-
kárník by mohl dohlížet na jiného 
očkujícího lékárníka, který ani 
tento minimální kurz neabsolvo-
val. To, že se dostaneme do situa-
ce, kdy lékař bez specializované 
způsobilosti kompetenci očkovat 
nemá, zatímco lékárník s rych-
lokurzem ji mít bude, je opravdu 
absurdní. Dalším smutným pa-
radoxem je, že v době, kdy se řeší 
možné očkování v lékárnách, je 
upírána možnost očkování a ap-
likace vakcín hrazených ze zdra-
votního pojištění lékařské odbor-
nosti epidemiologům, jejichž role 
v očkování v době epidemie nebo 
pandemie by měla být zásadní. 
Je třeba také dodat, že vůbec 
není využit očkovací potenciál 
ambulantních specialistů, kteří 
jsou k očkování plně kvalifiko-
váni a nabízeli v době pandemie 
své nemalé kapacity, aniž by jich 
zdravotní systém využil.

Jsme si vědomi, že v očkování 
proti chřipce je situace v ČR velmi 
neuspokojivá. Trváme ale na tom, 
že příčinou není nedostatečná oč-
kovací kapacita, nedostupnost 
vakcín či neochota lékařů očko-
vat. Důvodem nízké proočkova-
nosti je nezájem obyvatelstva 
o tento typ očkování a podceňová-
ní rizik spojených s onemocněním 
chřipkou. Proto se nedá očekávat, 
že se proočkovanost proti chřipce 
zvýší díky očkování v lékárnách. 
Řešení je třeba hledat jinde a naše 
organizace jsou připraveny na 
tom s  Ministerstvem zdravot-
nictví a  pojišťovnami aktivně 
spolupracovat. Je nutné zamě-
řit se na efektivnější komunikaci 
s veřejností, vysvětlování důle-
žitosti očkování a hledání cest, 
jak zlepšit motivaci obyvatelstva 



TEMPUS MEDICORUM    /   LISTOPAD 2022 23

OČKOVÁNÍ

In
ze

rc
e 

 ▲

k očkování, například prostřed-
nictvím zaměstnaneckých výhod 
pro očkované osoby či bonifikací 
od zdravotních pojišťoven. Zvýše-
ní proočkovanosti lze dosáhnout 
modernizací očkovacích kalendá-
řů pro děti a dospělé, postupným 
rozšiřováním úhrad očkování ze 
zdravotního pojištění, zvyšová-
ním zdravotní gramotnosti oby-
vatelstva a posilováním důvěry ve 
vztahu pacient – ošetřující lékař. 
Například zavedení úhrady oč-
kování proti klíšťové encefaliti-
dě u osob starších 50 let věku ze 
zdravotního pojištění dramatic-
ky zvýšilo zájem o toto očkování 
a jeho proočkovanost rychle roste.

Bez znalostí dalších souvis-
lostí nelze argumentovat příklady 
ze zemí, kde je horší dostupnost 
a kvalita lékařské péče než v ČR. 
Tam očkování v lékárnách může 
vést ke zvýšení proočkovanosti, 
ale stejný efekt nelze automaticky 
očekávat v ČR. Situace v očkování 
je v každé zemi natolik specific-
ká, že dodnes neexistuje žádný 
jednotný mezinárodní očkovací 
kalendář a všechny snahy sjed-
notit systém očkování například 
v rámci celé Evropy vždy selhaly. 
Právě pro specifika epidemiolo-
gické situace a zavedeného sys-
tému očkování.

Očkování v  ČR je nedílnou 
součástí preventivní lékařské 
péče poskytované dětem a  do-
spělým osobám. Jsme přesvěd-
čeni, že imunizace osob navozená 
očkováním je natolik specifický 
lékařský výkon, že patří do rukou 
patřičně vzdělaného a erudova-
ného lékařského personálu. Ne-
lze na ni pohlížet pouze jako na 
pouhou aplikaci očkovací látky, 
kterou zvládne téměř kdokoliv, 
ale jako na stimulaci imunitního 
systému očkovaného jedince, kte-
rá s sebou přináší další nezbytné 
úkony a výkony. Samozřejmou 
součástí výkonu je podání vyčer-
pávající informace očkovanému 
jedinci nebo jeho zástupci o dané 
očkovací látce, ale zejména in-
formace o  onemocnění, které 
má být vakcinací preventováno. 
Informaci o  riziku nemoci při 

konkrétní epidemiologické si- 
tuaci, její infekčnosti, projevech, 
komplikacích, způsobech přeno-
su a přínosech očkování ve srov-
nání s rizikem vedlejších účinků 
očkování. Součástí očkování je 
odebrání a posouzení anamnézy, 
posouzení aktuálního zdravotní-
ho stavu, chronických onemoc-
nění, kontraindikací očkování, 
předchozích očkování a odstupu 
od nich, případně stavu ovlivnění 
imunitního stavu jedince nemo-
cí či užívanými léky. V případě 
nejasností pak také provedení 
orientačního lékařského vyšet-
ření před vakcinací. Každá ap-
likace vakcíny může způsobit 
nežádoucí reakci, buď závažnou 
bezprostřední s nutností znalosti 
léčby život ohrožujícího anafy-
laktického šoku, nebo s časovým 
odstupem několika hodin i dnů po 
očkování. Tyto reakce musí být 
připraven konzultovat a  řešit 
s očkovaným ten, kdo očkovací 
látku podal. Očkování je spoje-
né s komunikací a poskytováním 
komplexních informací, které 
jsou také nedílnou součástí po-
skytované zdravotní péče a jsou 
v některých případech hrazeny ze 
zdravotního pojištění. Informace 
by měl poskytovat ten, kdo jich 
má nejvíce, kdo je pro to vzdě-
lán a má praktické zkušenosti. 
Tuto přidanou hodnotu nemůže 
poskytnout zdravotník bez lékař-
ského vzdělání a bez přístupu ke 
zdravotní dokumentaci pacienta. 
Bylo by chybou se bez rozmyslu 
této zásadní kvality českého sys-
tému očkování vzdát pouze proto, 
že nemáme uspokojivé výsledky 
v očkování proti jedné chorobě, 
když jinak jsou naše výsledky nad 
evropským standardem.

Z pozice předsedů odborných 
a profesních lékařských společ-
ností jsme přesvědčeni, že zvláště 
s ohledem na rizika výskytu in-
fekčních nemocí je nutné chránit 
občany České republiky očková-
ním v souladu se správnou kli-
nickou praxí, na vysoké odborné 
úrovni a v odpovídajících perso-
nálních, věcných a technických 
podmínkách. Dle našeho názoru 

tato kritéria očkování v lékárnách 
nesplňuje. Je proto třeba se vyva-
rovat jednoduchých a zkratkovi-
tých řešení, která možná otevírají 
nový prostor pro byznysové ak-
tivity, jež jsou v souladu se zá-
jmy lékárenské a farmaceutické 
lobby, ale rozhodně nepřinesou 
dostatečnou kvalitu a bezpečnost 
očkování našim pacientům ani 
zlepšení výkonnosti systému oč-
kování v ČR.“

Naše odborné společnosti se 
nijak nebrání zahájení odbor-
ných diskusí k podobě a novým 
možnostem očkování u nás, ale 
všem změnám musí předchá-
zet korektní odborná diskuse. 
Pokud v  některých případech 
máme žalostně nízkou pro-
očkovanost (chřipka, klíšťová 
encefalitida, pneumokoky u se- 
niorů apod.), pak to není z dů-
vodu nedostupnosti očkování, 
lékařů nebo očkovacích míst, 
ale zejména z důvodu nezájmu 
pacientů o tato očkování. Nelze 
také automaticky přejímat zku-
šenosti z jiných zemí, kde se v lé-
kárnách, ale i ve školách očkuje, 
protože systémy očkování se liší. 
Liší se také očkovací kalendáře 
a  očkovací schémata, přesto-
že používáme v Evropě stejné 
vakcíny. Ne všechno, co se děje 
v zahraničí, je automaticky dob-
ré i pro nás. Asi si nedovedeme 
představit, že bychom prodávali 
antibiotika bez lékařského před-
pisu, jako se v některých zemích 
děje. Nebo posílali pacienta s re-
ceptem do lékárny pro vakcínu 
a pak zpět k lékaři pro aplikaci.

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. 

předseda České vakcinologické 

společnosti ČLS JEP

P. S: Prezident ČLK dr. Kubek 
jednal 21. 9. 2021 o návrhu Minis-
terstva zdravotnictví s místopřed-
sedkyní zdravotního výboru PS 
profesorkou MUDr. Adámkovou 
a oba se shodli na tom, že nesmy-
slný a pro pacienty nebezpečný 
návrh je třeba odmítnout. Ostat-
ně lékárníkům by se také nelíbilo, 
kdyby lékaři v ordinacích vydávali 
pacientům léky.
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Co a kdo pohání českou inflaci?
O inflaci v České republice byla za poslední měsíce napsána celá řada úvah, nápadů a návrhů, doporučení, kritik, 
rozporných analýz a ještě rozpornějších prognóz, a hlavně hodně a hodně ideologie a obviňování tu toho, tu 
onoho z vyvolávání či podněcování „inflačních tlaků“. Každý den přibývají další. Pod závějemi dutých slov však 
stále zůstávají skryty a nezodpovězeny dvě zásadní otázky. Otázky klíčové jak pro pochopení skutečných příčin 
inflace, tak i pro nalezení obrany proti nebývalým inflačním nárůstům v České republice. Ty otázky znějí: jaké 
faktory pohánějí českou inflaci, a především proč je zrovna česká inflace jednou z nejvyšších v celé Evropské unii?

V  inflaci České republiky se evidentně 
mnohem silněji než kde jinde odrážejí vnější 
inflační faktory, jako je přetrvávající (podle 
některých již trvalý) vliv pandemie covidu 
a s ním spojené narušení mezinárodních do-
davatelských řetězců táhnoucích se v klíčových 
oblastech českého průmyslu, vysoká závislost 
na dodávkách ruských surovin a energií, vysoká 
citlivost na dekarbonizační cíle Green Dealu 
a v neposlední řadě samozřejmě ukrajinský 
válečný konflikt „za humny“. Všechny tyto vlivy 
se promítají do velmi vysokých cenových růstů 
energií, nerostných surovin, potravin, staveb-
ních hmot i průmyslového zboží i do služeb 
spojených s jeho přepravou včetně finančních 
služeb. Podle odhadu tvoří tyto vnější ná-
kladové tlaky minimálně 3/4 stávající in-
flace v České republice. Otázka ovšem zní, 
proč tyto vlivy, týkající se prakticky všech zemí 
kolem nás, dopadají nejvíce právě na Českou 
republiku? Na republiku, která se fakticky celý 
letošní rok nachází na jednom z nejpřednějších 
míst v růstu inflace v celé Evropské unii?

Trocha teorie nikoho (snad) nezabije 
Dříve, než se ponoříme hlouběji do 

analýz, které se zabývají ekonomickým 
jevem inflace, musíme si ve stručnosti 
říci, cože to ta inflace vlastně je a jak se 
měří. 

Inflace se většinou definuje jako nárůst cen 
zboží a služeb v určitém časovém období. I když 
se inflace vnímá především jako růst spotřebi-
telských cen, ve skutečnosti působí ve všech 
cenových okruzích – v cenách výrobců, investic, 
dovozu, vývozu a tak dále. Nárůst cen v těchto 
okruzích v předstihu signalizuje pravděpodob-
ný budoucí nárůst spotřebitelských cen, proto 
se žádná hlubší analýza spotřebitelských cen 
neobejde bez analýzy vývoje v těchto okruzích.   

Inflace se měří pomocí vážených indexů 
spotřebitelských cen vybraných druhů zboží 
a služeb. Každý z těchto indexů tedy porovnává 
cenu dané komodity ve sledovaném období s ce-
nou ve výchozím období. Tyto ceny se zjišťují 
pravidelně měsíčně tazatelkami ČSÚ přímo ve 
vybraných obchodech. Takto vypočtené cenové 
indexy se pak skládají do celkového cenového 
indexu prostřednictvím tzv. vážení. Váha je ve 
skutečnosti podíl, který zaujímají výdaje na 
tu kterou spotřební komoditu ve spotřebním 
koši (celkových ročních výdajích) respondentů. 
Index spotřebitelských cen se může tedy propo-
čítávat jak u všech spotřebitelů, tak u jednotli-
vých typů spotřebitelů. (Vzhledem k výrazným 
odlišnostem se sestavuje pravidelně především 
spotřební koš u důchodců.) 

Při debatách o míře inflace pomocí indexu 
spotřebitelských cen jsou často uváděna růz-
ná čísla, která, i když jsou rozdílná, jsou správná. 
Ovšem při nesprávném použití mohou způso-
bovat (a také způsobují) různá nedorozumění. 
Pro správnou informaci (a interpretaci) je třeba 
vždy jednoznačně vědět období, za které je míra 
inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené 
období porovnává. Nejčastěji se používají:
–  Míra inflace, vyjádřená procentní změnou 

průměrné cenové hladiny za 12 posled-
ních měsíců proti průměru 12 předcho-
zích měsíců. Za měsíc září 2022 byla hodnota 
tohoto ukazatele 12,7 procenta.

–  Průměrná roční míra inflace – jedná se 
o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného 
roku.

–  Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku. Za měsíc září 2022 byla 
hodnota tohoto ukazatele 18 procent. 

–  Míra inflace vyjádřená přírůstkem inde-
xu spotřebitelských cen k předchozímu 
měsíci. Za měsíc září 2022 dosáhla hodnota 
tohoto ukazatele 0,8 procenta.

To podstatné, co si musíme pamatovat, je, 
že inflace znamená růst cen. Růst či pokles in-
flace vždy znamená zrychlení nebo zpomalení 
cenového růstu. Tedy i při zpomalení inflace 
ceny rostou a ne – jak často slyšíme z úst nejrůz-
nějších analytiků, moderátorů či politiků – že 
klesají! Tomu, když klesají ceny, se říká deflace 
a tomuto jevu jsme opravdu na hony vzdáleni. 
Tedy až uslyšíte od různých osob ve sdělovacích 
prostředcích úlevné věty typu, že se očekává 
pokles inflace, a že se tedy podařilo už konečně 
ceny zastavit, zkrotit, snížit atd., tak vězte, že 
i při nejoptimističtějším vývoji:
•  ceny v žádném případě nepoklesnou, ale bu-

dou maximálně růst pomaleji, 
•  ani tento pomalejší růst nemusí nutně zname-

nat, že se absolutní nárůsty cen (v korunovém 
vyjádření) nějak výrazně sníží.

Prostě desetiprocentní nárůst při výchozí 
ceně zboží 100 korun se rovná pětiprocentnímu 
nárůstu ceny stejné komodity, která mezitím 
dosáhla hodnoty 200 korun. Nekupte to, když 
se vám cenový index snížil na polovinu!  

A na samý závěr této nudné pasáže ještě 
několik praktických rad (a vězte, že po jejich 
osvojení budete ve statistice spotřebitelských 
cen vzdělanější než většina českých takzvaně 
renomovaných ekonomů). Tak tedy – indexy 
spotřebitelských cen se (např. meziročně) „sčí-
tají“ tak, že se násobí, „odčítají“ tak, že se dělí, 
průměrují za pomoci geometrického průměru 
(násobí se a odmocňují). Takže prakticky – v le-
tošním roce – jak si ukážeme dále, se očekává 
průměrná míra inflace měřená růstem spotře-
bitelských cen zhruba na úrovni 16 procent, 
v roce příštím pak na úrovni cca deseti procent. 
To znamená, že například za dva roky naros-
tou spotřebitelské ceny proti loňskému roku 
o téměř 28 procent (1,16 x 1,1). Také do však 
znamená, že desetiprocentní nárůst v příštím 
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roce fakticky odpovídá zhruba 12procentnímu 
nárůstu inflace letos (samozřejmě jde o půso-
bení vyššího základu indexu, jak jsme si ukázali 
na žertovném příkladu výše). Když vyjdeme 
z toho, že letos bude průměrná míra inflace 
cca 16 procent a příští rok (v podmínkách roku 
letošního) 12 procent, tak ona nám ta inflace ve 
skutečnosti v příštím roce zase o tolik neklesne. 

No to jsou mi věci!

Současná inflace a výhled 
do konce roku 

Meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl 
v měsíci září hodnoty 18 procent. Průměrná 
míra inflace pak hodnoty 12,7 procenta. Tento 
klíčový makroekonomický ukazatel narostl 
mezi srpnem a zářím o jeden procentní bod. 
Touto rychlostí roste průměrná míra inflace 
prakticky již od počátku letošního roku. Mezi-
měsíční nárůst inflace v České republice je 
tedy velmi silný a nezpomaluje.  

Údajná „stagnace inflace“ v letních měsí-
cích, kdy se meziroční cenové indexy v červnu, 
červenci a srpnu pohybovaly mezi 17,2 procenta 
a 17,5 procenta, se samozřejmě nekonala, to se 
jen v měsíčních indexech projevil vliv rozdíl-
ných výchozích základen loňských měsíců.  Re-
cipročně vzato se ovšem nekoná ani „opětovné 
prudké navýšení cen“, jak interpretují 18pro-
centní nárůst meziročního indexu spotřebitel-
ských cen v září některé sdělovací prostředky 
a „odborníci“ hledající zajímavý příběh – zdá 
se, že mezi nimi probíhá neformální soutěž 
v odhadu toho, kdy (už konečně) dosáhneme 
magické hranice 20 procent. Samozřejmě že 
jde o volbu pro dané hodnocení nevhodného 
cenového indexu – index sám za nic nemůže. 

Realita sice nepůsobí „pro oko“ tak efektně 
jako v předchozím případě, není ovšem o nic 
méně varující. Při udržení tohoto průměrné-
ho růstového tempa dosáhne průměrná míra 
inflace za rok 2022 zhruba 16 procent. 

Komu nestouply roční příjmy či výnosy 
minimálně o 16 procent, ten na inflaci v letoš-
ním roce prodělal. Zdůrazňuji roční příjmy, 
protože „kouzel“ s odsouváním zvyšování mezd, 
platů i sociálních dávek jsme si letos užili až 
až. V tomto „kouzlení s časem“ zvláště vynikla 
současná vláda, která posunováním zvyšování 
platů, ale i některých sociálních kompenzačních 
dávek až do podzimních měsíců letošního roku, 
se zjevně snaží, zvláště v oblasti platů, jedněmi 
penězi „pokrýt“ dva roky. (Tedy kromě podpo-
ry při volbách.) Tento postup má samozřejmě 
ještě tu výhodu, že to umožňuje přes půl roku 
o těchto opatřeních krásně povídat a tvářit se, 
jako by tato slíbená opatření už byla dávno  
realizována – tzv. sociální tarif či příspěvek na 

děti „by mohly vyprávět“. Bohužel při pádivé 
inflaci více než kdy jindy platí staré pořekadlo, 
že „kdo rychle dává, dvakrát dává“. Inflace, jak 
vidíme v přímém přenosu, nikdy nespí. Toho, 
čeho byl ještě včera plný hrnec, může být za pár 
měsíců sotva na dně…

I v roce 2023 se předpokládá poměrně vý-
razný inflační růst, a to zhruba dalších deset 
procent ročně. To znamená, že kupní síla mezd, 
platů i ostatních příjmů bude proti výchozí-
mu loňskému roku zachována pouze u těch 
osob, kterým v těchto dvou letech narostou 
nominální mzdy minimálně o 28 procent! To 
samozřejmě platí i naopak, pokud například 
u občana nedojde k žádnému nárůstu nomi-
nálních příjmů, sníží se mu reálný příjem,  
tj. reálná spotřeba o cca 22 procent. Pokud 
ovšem v tomto období např. onemocní nebo 

propadne do nezaměstnanosti (což v obou pří-
padech samozřejmě znamená, že se růst inflace 
„sleje“ s poklesem nominálních příjmů), bude 
výsledkem reálný pokles příjmů (resp. spotřeby) 
více než o polovinu!

Pro úplnost pohledu ještě uvádím meziná-
rodní srovnání míry inflace za leden až srpen 
letošního roku podle harmonizovaného indexu. 

Aktuálně za měsíc srpen je Česká repub-
lika se svými 10,8 procenta inflace na 4. mís-
tě na „inflačním žebříčku“ států Evropské 
unie. V čele jsou dnes už všechny tři pobalt-
ské republiky– Estonsko 15,2 procenta, Litva  
14,6 procenta a Lotyšsko 12,2 procenta. (Uka-
zuje se, že přijetí eura jim proti tomuto typu 
inflace samo o sobě příliš nepomáhá.) Ze zemí 
Visegrádu má po nás nejvyšší inflaci Polsko 
(10,2 procenta) následováno Maďarskem  

Vývoj meziročních indexů spotřebitelských cen  
v jednotlivých měsících roku 2022

Zdroj: ČSÚ

Vývoj průměrné míry inflace v roce 2022  
(porovnání s ostatními typy cenových indexů)
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(9,9 procenta). Pro úplnost uvádím ještě 
inflaci u našich zbylých sousedů. V Německu 
(6,8 procenta) a Rakousku (6,2 procenta) se 
inflace drží dlouhodobě pod průměrem EU  
(7,1 procenta). Jednu z nejnižších inflací v rámci 
EU zaznamenává – v boji proti inflaci vysoce 
aktivní – Francie (4,7 procenta). Česká repub-
lika má oproti Franci 2,3krát vyšší inflaci. Lepší 
vizitku českého protiinflačního nicnedělání 
snad nelze ani nalézt.

Pro úplnost uvádím ještě prozatím nejak-
tuálnější srovnání inflace na bázi srpnového 
indexu spotřebitelských cen. Toto srovnání 
ukazuje, že aktuálně předběhlo ČR kromě po-
baltských zemí i Maďarsko – i když v průměru 
roku se nachází výrazně pod námi. 

Je to způsobeno především aktuálně vý-
razným nárůstem cen potravin. Tento růst byl 
vyvolán nejen nedostatkem hnojiv dodávaných 
bojující Ukrajinou, ale také výrazným poklesem 
forintu. Mírné posuny lze najít i mezi dalšími 
zeměmi (i když celkové relativní rozvržení v zá-
sadě odpovídá předchozímu grafu). 

Zpět k příčinám naší silné inflace
Na začátku naší analýzy jsme si položili 

jednoduchou otázku: Jak je možné, že externí 
inflační impulzy dopadají na Českou republiku 
prakticky nejvíce ze všech zemí Evropské unie? 
Nyní je čas si na ni začít odpovídat. A odpověď 
nebude tak složitá, jak by se možná na první 
pohled zdálo. Podle mého názoru je to proto, že 
pro působení těchto faktorů jsou u nás vytvo-
řeny poměrně příhodné podmínky. Podmínky, 
které jsme si většinou sami svou aktivitou (nebo 
naopak pasivitou) vytvořili. 

Především je to duální charakter české 

ekonomiky. Česká ekonomika je ovládaná v klí-
čových oblastech včetně obchodu multinacio-
nálními firmami a jejich cenovou politikou. Ta 
spočívá v nastavení a vývoji spotřebitelských 
cen u celé řady zboží a služeb zásadně výše, 
než by odpovídalo průměrné kupní síle občanů 
ČR. Česká ekonomika je ekonomikou závislou, 
ekonomikou subdodavatelskou, ekonomikou 
doplňkovou. Svou relativní bezpečností, do-
pravní vzdáleností a lacinou pracovní silou tvoří 
velmi atraktivní záložní ekonomický prostor 
ekonomiky německé. To s sebou ovšem nese 
celou řadu specifik a problémů. Jedním z nich 
např. je, že u nás, za přihlížení státu, vznikly 
v celé řadě oblastí výrobní a obchodní cenové 
kartely. Výhoda domácí výroby levné elektrické 
energie vodními a atomovými elektrárnami je 

vymazána účastí ČR na systému obchodování 
prostřednictvím energetické burzy…

Specifickou situaci však můžeme sledovat 
i v oblasti výroby, skladování a distribuce po-
honných hmot, která prošla kompletní privati-
zací. Na rozdíl od našich sousedů. Ti se naopak, 
přesněji řečeno jejich státem ovládané firmy, 
na „privatizaci“ českých rafinerií, distribuci 
pohonných hmot i navazujícího chemického 
průmyslu velmi aktivně a rádi podíleli… 

Dalším problémem české ekonomiky je 
vytvoření ekonomické monokultury spojené 
s velmi vysokou závislostí české ekonomiky 
na zahraniční směně. Velmi vysokou závislostí 
na dovozech surovin, polotovarů a energií, ale 
i spotřebního zboží na straně jedné a velmi vy-
sokou závislostí na vývozu našeho zboží (lépe 
řečeno našich subdodávek) na zahraniční trhy 
na straně druhé. V této situaci je česká ekonomi-
ka přirozeně velmi citlivá na vývoj kurzu české 
koruny. Každý pohyb kurzu koruny má poten- 
ciál výrazným způsobem ovlivnit pohyb domácí 
cenové hladiny ve všech cenových okruzích – 
samozřejmě včetně okruhu spotřebitelských 
cen. I když je v současnosti stabilizovaný kurz 
české koruny spíše pomocníkem v boji proti 
inflaci, nebude to navždy. V kurzu koruny – v ri-
ziku jeho oslabení –totiž „klimbá“ velmi vysoké 
riziko vyvolání další inflační vlny. Spekulační 
útoky proti české měně pokračují. A kvůli vel-
mi vysokému inflačnímu diferenciálu české 
inflace proti inflaci klíčových zemí eurozóny 
(Německo, Francie) pokračovat budou. ČNB 
od března letošního roku v rámci intervencí na 
podporu koruny prodala již přibližně 23,2 mi- 
liardy eur za asi 570 miliard korun. To prozatím 
nic výrazného neznamená – objem devizových 
rezerv ČNB by se měl aktuálně pohybovat okolo 
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139 miliard eur (3,42 bilionu Kč). Problémem 
je především rychlost. Co pokles kurzu měny 
umí udělat s inflací, je vidět na aktuální situaci 
Maďarska, kde mezi květnem a zářím došlo 
k výraznému znehodnocení forintu. To vedlo 
přes řadu antiinflačních opatření maďarské 
vlády k silnému růstu spotřebitelských cen. 

Dalším faktorem velmi vysoké inflace v ČR 
je tedy silná monopolizace českého obchodu 
zahraničními obchodními koncerny. České 
obchody individuálních malých a středních 
prodejců, vzniklých v tzv. malé privatizaci, 
a obchodní řetězce spotřebních družstev byly 
a jsou bez jakéhokoli zájmu a pomoci ze strany 
státu likvidovány. Nebyly schopny ustát často 
velmi agresivní cenový tlak velkých řetězců. 
Ty, při takřka bezbřehém povolování výstavby 
dalších a dalších supermarketů na straně jedné 
a absolutním nezájmu státu i většiny obcí o za-
chování a podporu malých a středních výrobců 
a obchodníků či tradičních spotřebních druž-
stev na straně druhé, fakticky zmonopolizovaly 
český trh spotřebního zboží. 

Oproti průměrné příjmové pozici českých 
rodin výrazně nadsazené prodejní ceny na 
straně jedné umožňují řetězcům v rámci sle-
vových akcí poskytovat „slevy“ v řádech desítek 
procent a tím dále likvidovat zbytky českých 
obchodníků. Dnešní „pomoc státu“ hromadně 
krachujícím malým a středním obchodníkům 
v obcích v rozsahu „ohromujících“ 40 milionů 
korun ročně na celou republiku je ve skuteč-
nosti pomocí poslední. 

Tuto monopolizaci, tento cenový diktát 
velkých obchodních řetězců (a to nejen vůči 
kupujícím, ale i vůči českým dodavatelům) po-
važuji za jeden z hlavních důvodů, proč Češi 
jezdí ve velkém za přeshraničními nákupy 
nejen do „chudšího“ Polska – ale i do příhra-
ničí Německa a Rakouska! Zde by se přece při 
zhruba třetinových příjmech českých občanů 
vůči občanům Německa a Rakouska (a cenám 
„štelovaným“ na německé a rakouské příjmy) 
nemělo Čechům přece vůbec vyplatit nakupo-
vat!? A oni nakupují ve velkém, nakupují levněji 
než v Česku, nakupují kvalitněji než v Česku, 
a to nejen průmyslové zboží, ale i potraviny. 
A rakouské a německé obchody při této „cha-
ritativní činnosti“ nekrachují, ale naopak velmi 
dobře v příhraničních oblastech prosperují. 
A nikdo se nad tím – zdá se – ani nepozastaví. 
(Mimochodem ministr průmyslu je ve skuteč-
nosti „ministrem průmyslu a obchodu,“ tak zní 
jeho oficiální titul, bohužel pouze titul.)

Třetím zásadním faktorem je pak na-
prosto nepochopitelné otálení státu v ob-
lasti cenové regulace a vůbec ovlivňování 
cenového vývoje. Ukazuje se, že česká vláda 

ceny regulovat neumí a nechce, raději se zabývá 
a chlubí tím, jak údajně pomáhá zmírnit cenové 
dopady. Jde tedy cestou, která jak je drahá, tak 
je nedostatečná. Zmírňuje (možná) následek, 
ale neřeší příčinu. V tomto kontextu je třeba si 
uvědomit, že i český stát – stejně jako jiné státy 
všude na světě – má celou řadu možností, a co 
hlavně, i kompetencí v oblasti cenové regula-
ce, které mu ukládá platné zákonodárství. (To 
navíc, když ovšem bude chtít, může i měnit.) 
K regulaci cen se přistupuje především tehdy, 
kdy zjevně selhává trh a vytváří se ekonomicky 
i politicky velmi nebezpečné prostředí. Není to 
nic, nad čím by bylo možno jásat, ale také nic, 
co by se mělo zatracovat (samozřejmě pokud 
člověk nepatří k úzké skupině vyvolených sub-
jektů, která na inflaci neuvěřitelně bohatne). Cíl 
cenové regulace je jasný – chránit ekonomiku, 
její občany i firmy v maximální možné míře 
a v maximálně možné době před inflací. Nedo-
volit inflaci rozvinout se a prolnout (neboli jak 
se moderně říká „propsat se “) do všech položek 
života společnosti a ty pak ničit. 

Současná vláda však boj proti inflaci hru-
bě zanedbala. Připustila, aby inflace v České 
republice dosáhla jedné z nejvyšších hodnot 
v Evropské unii. Snížení nákladové inflace zjev-
ně nepomohlo ani výrazné navýšení úrokových 
sazeb centrální bankou. Antiinflační opatření 
uskutečňovaná pomocí 
snižování daní, o kte-
ré se pokoušela vláda 
(spotřební daně, DPH), 
jsou v situaci, kdy v ur-
čitých oblastech vidíme 
projevy tichého ceno-
vého kartelu (typicky 
benzinové pumpy, ale 
nejen ony), neúčinná. 
Vedou jen k výpadkům 
příjmů veřejných roz-
počtů. I  přesto vláda 
zcela záměrně nevy-
užila a  dodnes nevy- 
užívá žádné z celé řady 
možností, které jí dá- 
vá v boji proti extrém- 
ním cenovým ná-
růstům současná le-
gislativa, především 
zákon č. 526/1990 Sb.,  
o  cenách. Ten byl 
schválen před více než 
třiceti lety, dodnes je 
plně platný, a dodnes 
tak dává vládě celou 
řadu možností ceny 
regulovat. A nejde pou-

ze, jak se tvrdí v často záměrné žurnalistické 
zkratce, o „zastropování cen“. 

Zákon o cenách disponuje mnohem širší 
škálou nástrojů na ovlivnění cen, jen kdyby se 
chtělo (nebo umělo? Nebo obojí?). U vybraných 
komodit mohou být ceny stanoveny úředně, 
mohou být staveny maximální, nebo naopak 
minimální ceny, mohu být stanoveny pevné 
ceny. Může být stanoven pro určité období ma-
ximální rozsah možného zvýšení cen, může 
být stanoven maximální podíl, v němž je mož-
no promítnout do ceny zvýšení cen určených 
vstupů, může být stanoven závazný postup při 
tvorbě ceny včetně stanovení přiměřeného 
zisku, může být vyhlášeno cenové moratorium. 
Tyto platným zákonem dané nástroje je možno 
též kombinovat. Pro vládu jen zbývá rozhodnu-
tí, na jaké komodity se aktuálně toto opatření 
použije. Velmi silným a účinným nástrojem pro 
boj proti inflaci jsou cenové kontroly a sankce, 
které musejí mimoto samozřejmě doprovázet 
každý regulační zásah. A zde jsme přímo u jádra 
věci – provedl někdo posouzení toho, co by se 
dalo využít, připravují se někde exekutivní (ale 
např. i legislativní) návrhy na využití, rozšíření 
cenové regulace? Kdy budou hotovy? Přemýšlí 
vůbec někdo nad tím? Zadal vůbec někdo ně-
komu tento úkol? Pokud ano, tak to probíhá 
v přísném utajení. Česká vláda na rozdíl např. od 
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Polska nebo Maďarska (abych jmenoval nejbližší 
sousedy, o dalších zemích EU ani nemluvě) na 
tomto poli nedělá prakticky nic. 

Vláda i její jednotliví členové mohou, lépe 
řečeno musejí, vysílat na každém kroku jasné 
signály, že inflace je zlo, že vládě vadí a že se 
nebude rozpakovat přijímat aktivní opatření, 
aby ji zkrotila a zastavila a při každé příležitosti 
a při každém rozhodování to opakovat. Tomu se 
říká slovní intervence a může mít jistý vliv na 
subjekty, které si chtějí na celkovém růstu cen 
trochu přihřát svou polívčičku. Koneckonců 
i sdělovací prostředky (čest výjimkám) by se 
v této situaci třeba mohly či měly některých 
producentů či dovozců ptát, např. proč dále zvy-
šují ceny, když třeba koruna za poslední období 
mírně posílila a v jiných zemích totožné zboží 
neroste či stagnuje atd. Je samozřejmé, že na 
potření inflace to samo o sobě nestačí, na druhou 
stranu to nic nestojí a vysílá to poměrně jasný 
signál vůči inflačním očekáváním, které by to 
mohlo ovlivnit. 

Nelze popřít, že celá řada cenových nárůstů 
byla ve skutečnosti „zkopírována“ z obecného 
povědomí, „že rostou ceny“, a neodpovídala sku-
tečnému růstu vstupů. Současná vláda konečně 
připustila, že mnoho cenových nárůstů bylo ve 
skutečnosti neoprávněných, faktem však je, že 
proti tomuto očekávanému chování firem ne- 
udělala prakticky vůbec nic, a to ani pouhopou-
hou slovní intervenci.  

Bohužel současná vláda nejenže antiinflační 
signály zjevně nevysílá, ale zdá se, jako by jí infla-
ce ve skutečnosti až tak nevadila. Vždyť jí konec-
konců přináší do státního rozpočtu v podstatě 
automaticky dodatečné příjmy (tedy v letošním 
roce). Je nutno si uvědomit, že na zvyšování 
cen veřejné finance primárně vydělávají. (To až 
s časovým odstupem se na výdajové straně všech 
veřejných rozpočtů začnou tu dříve, tu později 
hromadit výdajové problémy spojené s inflací.) 
Již při úpravě státního rozpočtu v lednu letošní-
ho roku si tehdy nastupující nová vláda pomohla 
na příjmové straně dodatečnými „inflačními“ 
příjmy ve výši 61 miliard korun. (Rozpočet 
Babišovy vlády totiž vycházel z předpokladu 
3,5procentní inflace, následující první rozpočet 
nové koalice ovšem už z 8,5procentní inflace.)

Poslední známé odhady MF ČR ze srpna 
letošního roku však ukazují, že se přírůstek daní 
plynoucí z růstu inflace zvýší prakticky o stej-
nou částku ještě jednou. Podle tohoto odhadu 
tedy připlyne do státního rozpočtu ještě jednou  
62 miliard korun. Celkový dopad inflace na pří-
jmovou stranu státního rozpočtu v letošním 
roce tak bude +124 miliard korun. (Jde o zvýšení 
inkasa DPH, spotřebních daní, daní z příjmu 
a pojistného na sociální zabezpečení. Mimoto in-

flace samozřejmě v letošním roce zvýší i příjmy 
zdravotních pojišťoven, odhadl bych tak okolo 
osmi miliard korun plus.) Vedle toho ovšem 
nelze zapomínat na dividendový kanál od firem 
ovládaných státem. Vezmeme-li si např. největ-
šího „přispěvatele“, ČEZ, tak ten za minulý rok 
dosáhl čistého zisku 9,9 miliardy korun. Ovšem 
za první pololetí prvního čtvrtletí letošního roku 
to již bylo 33 miliard korun. Myslím, že dividen-
da ČEZ a dalších pravidelných přispěvatelů, jako 
je ČEPRO, MERO a ČEPS, by se jen za letošní 
rok mohla pohybovat (pokud si o ni stát řekne) 
někde mezi 70 a 80 miliardami korun. Celkový 
roční dopad inflace do státního rozpočtu by tak 
mohl činit minimálně +200 miliard korun a pro 
celé veřejné finance cca 230 miliard korun. Jde 
tedy naprosto nesporně o více peněz, než stát 
vydává na zmírnění dopadů inflace v letošním 
roce včetně dvojí (popř. trojí) valorizace důcho-
dů. Například na sociálních dávkách, které do  
července narostly (meziročně o +6,6 procenta, 
+26,8 mld. Kč), se nejvíce podílely výplaty dů-
chodů (+7,3 procenta, +22,5 mld. Kč) navýšené 
lednovou valorizací o 5,2 procenta a mimořád-
nou červnovou o 6,3 procenta. Z ostatních dá-
vek se zvýšily dávky pomoci v hmotné nouzi  
(+5,2 mld. Kč) v souvislosti s výplatou humani-
tární dávky, dále příspěvek na péči (+2,0 mld. 
Kč), přídavek na dítě (+0,8 mld. Kč) a výsluhový 
příspěvek (+0,6 mld. Kč). Takže i s anoncovaným 
zavedením sociálního tarifu – ovšem pouze do 
konce letošního roku – ve výši maximálně 20 mi- 
liard korun se na zmírnění dopadů vysoké infla-
ce na obyvatelstvo použije fakticky v letošním 
roce z dodatečných daňových příjmů pouze 
 55 procent! Možná i proto je ze strany státu tako-
vá nechuť k přistoupení k účinné cenové regulaci.    

Čtvrtým faktorem bylo výrazné inflační 
očekávání obyvatelstva vyvolané daňovými 
změnami v roce 2020. Vzhledem k tomu, že 
v této oblasti panuje celá řada mýtů, kdekdo toto 
opatření zpětně kritizuje, ale nikdo se k němu 
nehlásí, musíme se na toto opatření, které ovliv-
nilo a bude ovlivňovat náš život i nadále, podívat 
podrobněji. Především je třeba připomenout, 
že na této akci, zkratkovitě nazývané „zrušení 
superhrubé mzdy“, se aktivně podílela současná 
opozice, ale „své si uhrála“ i většina stran sou-
časné koalice, a to v míře větší, než si myslíme. 
Takzvané „zrušení superhrubé mzdy“ se ve 
skutečnosti skládalo ze tří opatření:
–  z  vlastního zrušení superhrubé mzdy, tj. 

snížení sazby daně z příjmu fyzických osob  
z 23 procent na 15 procent s minimálním roč-
ním dopadem na veřejné finance – 94 mld. Kč 
(především ANO a ODS),

–  ze zvýšení slevy na poplatníka, provedené ve 
dvou krocích s ročním dopadem – 50 mld. Kč 

(především Piráti a Starostové a část ČSSD),
–  z prolomení hranice u daňového bonusu u dětí 

s dopadem na veřejné finance –10 mld. Kč 
(KDU-ČSL).

Nelze ovšem zapomínat, že „zrušení su-
perhrubé mzdy“ předcházel ještě jeden daňo-
vý balíček, o kterém se dnes jaksi cudně mlčí. 
Jako by se vypařil. Přitom jeho celkový dopad 
je srovnatelný s tím předchozím. I na protla-
čení a schválení tohoto balíčku ve zrychleném 
režimu se podílely prakticky všechny politické 
strany současné opozice i koalice. Tento balíček 
obsahoval snížení daní podnikatelskému sek-
toru v rozsahu cca 110 miliard korun ročně. Šlo  
o tzv. loss carryback, zrychlení odpisů, osvobo-
zení státních dluhopisů od daně, zrušení daně 
z  převodu nemovitostí, zavedení daňového 
paušálu pro živnostníky, zavedení stravenko-
vého paušálu, snížení DPH za ubytovací služby 
a snížení spotřební daně u nafty. 

Oba tyto daňové balíčky pak zvýšily mezi-
ročně deficit státního rozpočtu o cca čtvrt bi- 
lionu korun. Důsledkem této likvidace příjmů 
veřejných rozpočtů v „přímém přenosu“ byly 
samozřejmě velmi vysoké deficity veřejných 
financí i státního rozpočtu. Schodek státního 
rozpočtu dosáhl hodnoty téměř 420 miliard 
korun a přesáhl o více než 50 miliard korun 
schodek z covidového roku 2020.

České obyvatelstvo (i firmy) si ovšem pře-
ložilo tyto opakující se velmi vysoké deficity, 
zrozené proticovidovými opatřeními a následně 
zásadní změnou daňového mixu, jako ohrožení 
svých úspor. Nebývale vysoké deficity veřejných 
financí, s nimiž se dosud žádná žijící generace 
občanů ČR nikdy nesetkala, byly prostě vyhod-
noceny jako zdroj znehodnocení české koruny. 
Obyvatelstvo i firmy v obavě o své úspory se 
proti tomu začalo (po neblahých zkušenostech 
s různými investičními papíry, ze kterých zůstaly 
opět pouze jen papíry) spontánně zajišťovat 
(hedgovat) masivním nákupem nemovitostí. 
To pak zpětně ovlivnilo inflační očekávání pro-
ducentů a výrobců stavebních hmot a cenová 
nákaza byla na světě. A to dříve, než nastoupily 
na kolbiště „těžké inflační kalibry“ jako urych-
lení Green Dealu, válka na Ukrajině a extrémní 
růst cen energií.

Proč růst českých mezd a platů 
nezpůsobuje inflaci 

Patří už pomalu k tradici vystoupení českých 
(tzv. nezávislých) analytiků, politiků, bankéřů, 
novinářů a téměř všech ostatních osob a osob-
ností, které vyjadřují své nejrůznější odhady 
(jejichž život je vpravdě jepičí) či názory (často 
protichůdné) na českou inflaci a její budoucí 
vývoj ve sdělovacích prostředcích, že svá vy-

INFLACE

•  Objednávací kartičky, pacientské karty... 
•  Brožury, knihy, učebnice, časopisy... 
•  Vizitky, letáky, plakáty, zápalky, samolepky...
•  Personální inzerce v lékařských časopisech... 
•  Cedule, bannery, velkoplošný tisk...
•  Potisk firemních a reklamních předmětů...

VÍC NEŽ JEN TISKÁRNA...
VŠE, CO MŮŽETE POTŘEBOVAT VE VAŠÍ PRAXI

N  +420 602 377 675
E  tiskarna@prager-print.czD  www.prager-print.cz

VYDAVATELSTVÍ
GRAFICKÉ SLUŽBY

TISKÁRNA
REKLAMA

In
ze

rc
e 
▼



TEMPUS MEDICORUM    /  LISTOPAD 2022 29

INFLACE

stoupení zakončují trvalým varováním „jen aby 
se inflace nezkopírovala do mezd“! Carthago 
delenda est. 

A tak čím méně se v České republice, na 
rozdíl od našich sousedů i jiných zemí, využívají 
nástroje a opatření na zpomalení či zastavení 
růstu cen, tím více starostí mají všichni zúčast-
nění o to, aby se růst mezd a platů „konečně 
zastavil a nepodněcoval inflaci“, aby se nezvy-
šovaly mzdové tabulky v rozpočtové sféře, aby 
se nezvyšovala minimální mzda a aby minimální 
mzdové tarify byly nejlépe co nejrychleji zruše-
ny, prostě aby se údajně „růst cen neprolnul do 
mezd a dále nepodněcoval inflaci“. No tak se 
podívejme, jak je to ve skutečnosti.

Na mzdu se obecně můžeme dívat ze dvou 
úhlů – jako na náklad, nebo jako na příjem. Při 
prvním pohledu se ptáme, zda mzdy „netlačí“ na 
růst nákladů zboží a služeb, a tedy na růst cen.  
Při druhém pohledu pak, zda se na trhu zboží 
a služeb nenachází oproti nabídce příliš mno-
ho peněz (koupěschopné poptávky) plynoucí 
z růstu mezd. Jednoduše řečeno, zda tedy mzdy 
„netáhnou ceny nahoru“. 

Nejdříve pár nudných, ale nutných čísel 
týkajících se očekávaných výsledků letošního 
roku podle nejnovější prognózy České národ-
ní banky. Nominální HDP v letošním roce po-
roste o 11,2 procenta, zaměstnanost poklesne  
o  0,4 procenta, průměrná nominální mzda 
naroste o 4,5 procenta. Vzhledem k tomu, že 
růst inflace očekává ČNB poměrně realisticky 
na úrovni 16,5 procenta, dojde v letošním roce 
k celkovému poklesu reálných mezd o zhruba 
deset procent.  Ovšem to ještě nic nezname-
ná. To, že nesporně dochází a dojde k poklesu 
reálných mezd a platů, neznamená, že mzdy 
nemohou působit v kontextu ekonomiky proin-

flačně a naopak. Rychlejší růst mezd než inflace 
proinflačně působit nemusí a také většinou ne-
působí, jak jsme se mohli koneckonců přesvědčit 
v předchozí dekádě, kdy mzdy pravidelně rostly 
rychleji než inflace.

Arbitrem toho, zda růst mezd a platů může, 
či nemůže podněcovat inflaci, není a nikdy ne-
může být vlastní fakt růstu mezd, ale ekono-
mický kontext, v jakém se mzdy a platy pohy-
bují. Tento ekonomický kontext je dán vývojem 
produktivity práce. Klíčové je v tomto ohledu 
porovnání vývoje mezd a platů (objem mezd 
a platů / zaměstnanost) s ukazatelem národo-
hospodářské produktivity práce (HDP/zaměst-
nanost). Poslední prognóza České národní 
banky ze srpna letošního roku ukazuje, že 
i letos poroste nominální národohospodář-
ská produktivita práce (+10,8 procenta) 
výrazně rychleji než podíl objemu mezd 
a platů na zaměstnanosti (+4,5 procenta). 
To znamená několik podstatných věcí. Přede-
vším současný mzdový a platový růst je více než 
plně kryt růstem produktivity práce. Růst mezd 
a platů nepřispívá k růstu inflace, naopak tlumí 
inflační impulzy plynoucí z jiných částí nákladů. 
I v letošním roce dojde k prohloubení poklesu 
podílu mezd na nově vytvořené hodnotě (HDP), 
a naopak recipročně dojde k dalšímu nárůstu 
podílu zisku na přidané hodnotě. 

Co se týče možnosti vyvolání poptávkových 
cenových impulzů způsobených růstem mezd. 
Pro odpověď na tuto otázku se podívejme do 
druhé klíčové prognózy – tentokrát Minister-
stva financí. Pro letošní rok odhaduje MF ČR při 
růstu objemu mezd a platů o 207 miliard korun 
a růstu sociálních dávek o 100 miliard korun, že 
dojde k nárůstu výdajů na konečnou spotřebu 
o 483 miliard korun, tedy o 180 miliard korun 

vyšší. Prakticky celý tento přírůstek spotřeby 
obyvatelstva však není tvořen nárůstem hmotné 
spotřeby, ale růstem cen. Tato nominálně vyšší 
spotřeba tak bude sanována růstem mezd, platů 
a sociálních příjmů pouze ze dvou třetin, zby-
tek – cca 180 miliard korun – pak bude uhrazen 
prostřednictvím poklesu úspor obyvatelstva. 
Čili jednoznačně inflace předbíhá růst mezd, 
a ne naopak! 

Tento příklad však ukazuje ještě něco jiné-
ho, temného. Výrazný pokles úspor signalizu-
je nastartování velmi nebezpečných procesů 
v české ekonomice. Ekonomický stabilizátor –  
spoření na bydlení vzhledem k extrémnímu 
nárůstu cen nemovitostí, stavebních hmot, slu-
žeb i hypoték – vyhasíná. Snižuje se ale i proto, 
že nesoulad mezi naprosto bezbřehým nikým 
a ničím neregulovaným růstem cen nutí spo-
třebitele při výrazně nižším nominálním růstu 
jeho příjmů oproti naprosto neregulovanému 
růstu spotřebitelských cen (tj. při poklesu reál- 
né mzdy) sahat na pokrytí běžné spotřeby do 
úspor. V této situaci mluvit o tom, že růst mezd 
či platů pohání inflaci, jak můžeme od různých 
„expertů“ slyšet, je nejen nesprávné, ale přede-
vším neuvěřitelně cynické.

Pádivá inflace, kterou aktuálně zažíváme 
v České republice, má však ještě jeden velmi 
negativní rys. Společenské paradigma „vydělá-
vej, šetři a investuj“ se nám před očima mění na 
„rychle všechno utrať, dokud mají peníze ještě 
nějakou cenu“. Inflace tak pohání sama sebe 
a bez zásadních a radikálních zásahů státu v ob-
lasti cenové regulace podle mého názoru již nelze 
tento nebezpečný začarovaný kruh přetnout.  

Ing. Martin Fassmann

vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS, v letech 

2014–2021 působil jako poradce předsedy vlády
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Na členské schůzi OS ČLK Liberec obdržela 11. října 2022 Čestnou medaili ČLK za rok 2022 za celoživotní 
práci MUDr. Hana Věchtová. Toto významné ocenění předal předseda MUDr. Jan Mečl a pogratuloval 
prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.

Čestnou medaili ČLK obdržela 
MUDr. Hana Věchtová

MUDr. Hana Věchtová promovala 
v roce 1971 na FVL UK Praha. Již v srp-
nu 1971 nastoupila na anesteziologické 
oddělení Okresní nemocnice v  Liberci, 
kde nepřetržitě pracuje dosud. I. atesta-
ci úspěšně složila v roce 1974, II. atestaci 
s pochvalou v roce 1980. Již od nástupu se 
zajímala o problematiku intenzivní medi-
cíny a pooperační péče na pooperačním 
pokoji chirurgického oddělení (RES) pod 
vedením prim. MUDr. J. Brabce. Aktivně se 
podílela na činnosti RZP Liberec, která byla 
založena při okresní nemocnici Liberec 
v roce 1974 MUDr. R. Janouškem.

V roce 1978 byla otevřena lůžková sta-
nice ARO v nové budově interních oborů, 
kde MUDr. Hana Věchtová dále rozvíjela 
intenzivní péči v Okresní nemocnici Libe-
rec. Věnovala se problematice metabolismu 
v kritických stavech a výživy v intenzivní 
péči. V roce 2006 získala funkční licenci pro 
obor umělá výživa a intenzivní metabolická 
péče. Mezi prvními pracovišti v republice 
zavedla ve spolupráci s ústavní lékárnou 
přípravu individuálně řešených vaků pro 

parenterální výživu (all in one). Obrovskou 
a nedocenitelnou zásluhu má na edukaci 
sester v intenzivní péči, která měla a má 
dopad na vysokou úroveň ošetřovatelské 
péče na lůžkové stanici CARIM, dříve ARO 
i na ostatních pracovištích KNL, a. s. Nelze 

opomenout ani velkou zásluhu na edukaci 
lékařů CARIM, dříve ARO. 

V současné době pracuje na nutriční am-
bulanci, kde uplatňuje své bohaté znalosti 
a zkušenosti. Její profesionalita je inspirací 
pro ostatní lékaře. 

ČESTNÁ MEDAILE ČLK
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PRÁVNÍ PORADNA

Náhrada škody a nemajetkové újmy, 
pojištění profesní odpovědnosti  
a valorizace pojistného
V době inflace je třeba zvažovat i výši limitů pojistného krytí poskytovatelů zdravotních služeb. 
Zvyšují se mzdy i náklady na péči a dojde-li k újmě na zdraví nebo úmrtí pacienta, za které bude 
odpovídat poskytovatel zdravotní služby, může se stát, že horní limit finančního plnění za jednu pojistnou 
událost nebo za určité pojistné období (zpravidla rok) již nebude dostačující. Pojišťovna uhradí škodu 
a nemajetkovou újmu do daného limitu, bude-li přiznáno více, uhradí poskytovatel to, co přesahuje 
pojistný limit, ze svých prostředků. Totéž se týká i pojištění majetku. Zvyšuje se cena stavebních prací 
i nemovitostí a někdy sama pojišťovna se dotazuje pojištěného, zda nechce svou pojistku tzv. indexovat, 
tedy zvýšit limit pojistného krytí, samozřejmě za cenu zvýšení pojistného.

Výše náhrady nemajetkové újmy se s inflací mění a bude měnit

Kdy bude dána odpovědnost  
za škodu a nemajetkovou újmu

Lékař podle zákona i konstantní soud-
ní judikatury a právní nauky neodpovídá 
za výsledek, ale za správný odborný po-
stup a správně provedený lékařský vý-
kon. Stane-li se, že dojde k odbornému 
pochybení, je nutno zkoumat, zda právě 
v jeho důsledku došlo k újmě na zdraví 
nebo úmrtí pacienta a zda by k tomuto 
následku nedošlo i při správném postupu. 
V současné době se v právních kruzích vede 
diskuse o tom, zda tzv. příčinná souvislost 
má, či nemá být vždy jasným limitem pro 
náhradu škody a nemajetkové újmy. Zatím 
v justiční praxi převažoval názor všechno 
nebo nic, tedy buď je konstatována příčinná 
souvislost mezi odbornou chybou a újmou 
na zdraví či úmrtím a pak existuje plná od-
povědnost, nebo nelze příčinnou souvislost 
konstatovat, byť odborná chyba dala pa- 
cientovi „menší šanci“, a pak není dána od-
povědnost. Některé nálezy Ústavního soudu 
a část právní veřejnosti se však přiklánějí 
k tomu, že i když nelze konstatovat jasnou 
příčinnou souvislost, ale pochybením lékaře 
byla pacientovi dána menší šance na přežití 
nebo menší šance na uzdravení bez trvalé 
újmy na zdraví, mělo by i toto být pacientovi 
či pozůstalým kompenzováno formou náhra-
dy nemajetkové újmy za to, že pacient mohl 
mít větší šanci, pokud by postup byl správný 
(například nález Ústavního soudu ze dne  
25. 5. 2021 spisová značka IV. ÚS 3416/20). 
Zatím převažuje judikát Nejvyššího soudu 
ČR, podle kterého příčinnou souvislost mezi 

lékařským pochybením a následkem na zdraví 
pacienta zpravidla v medicínských věcech 
nelze určit stoprocentně, ale měla by posta-
čovat „vysoká míra pravděpodobnosti hrani-
čící s jistotou“ (rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 5. 9. 2019, spisová značka 25 Cdo 
83/2019). Tento judikát považuji za příznivý, 
ale je občas terčem kritiky některých právní-
ků a zastánců větších práv pacientů. V trest-
ním řízení by pak příčinná souvislost měla 
být podle mého názoru na základě ústavní 
zásady presumpce neviny projevující se v zá-
sadě in dubio pro reo – v pochybnosti pro 
obviněného vždy prokázána na 100 procent, 
má-li být dána trestní odpovědnost lékaře.

Komu a jaká náhrada náleží
Dojde-li tedy k odbornému pochybení 

a v jeho důsledku k újmě na zdraví či úmrtí, 
nastává občanskoprávní odpovědnost, a to 
někdy nejen vůči pacientovi, ale i vůči osobám 
jemu blízkým. V případě závažné újmy na 
zdraví jde o tzv. zásah do rodinného života 
a v těchto případech má právo na náhradu 
nemajetkové újmy i ten, do jehož rodinné-
ho života bylo závažnou újmou na zdraví 
blízké osobě zasaženo, tedy zpravidla man-
želka, děti, někdy i rodiče. Hrozivé jsou pří-
pady poškození novorozence při porodu tak, 
že z něho zůstává „lidské torzo“ neschopné 
samostatného života a dalšího vývoje. Pokud 
takové dítě zůstává v péči rodiny, zpravidla 
je mu soudem (dítěti, nikoliv rodině, a to za 
zmařený život, ač těchto peněz samozřejmě 
dítě nikdy nemá šanci využít) přisouzena 
částka v řádu milionů jako náhrada za ztížení 

společenského uplatnění, případně i bolest-
ného. Lidé často usuzují, že je tomu tak proto, 
aby alespoň rodina měla na úhradu nákladů 
spojených s péčí o postiženého novorozence. 
To je ovšem zásadní omyl, protože vedle této 
vysoké částky v řádu milionů korun, přisou-
zené postiženému jedinci jako „náhrada za 
zmařený život“, každý rok může rodina, po-
kud dítě zůstane v její péči a nejde do péče 
ústavní, uplatňovat vůči poskytovateli zdra-
votní služby, který se dopustil odborného 
pochybení, právo na náhradu nákladů spoje-
ných s péčí o postižené dítě. Jen osobní péče 
například matky o dítě se uznává v rozsahu 
18 hodin denně po 135 korunách, což zatím 
(do budoucna to bude nepochybně více) od-
povídá platu ošetřovatele v sociálním zařízení 
s tím, že se uznává, že alespoň šest hodin musí 
pečující osoba také spát. Tedy jde o 135 ko- 
run krát 18 krát 365 ( jde-li o přechodný rok, 
pak 366). K tomu je třeba připočíst veškeré 
finanční náklady spojené s péčí o postižené 
dítě – úhrada potřebných stavebních úprav, 
léků a zdravotnických prostředků, cest do 
zdravotnických zařízení apod. Kromě toho 
mají i rodiče postiženého, jeho sourozenci 
a často také prarodiče právo na náhradu ne-
majetkové újmy za zásah do rodinného života. 
Jde však i o jiné méně závažné případy, kdy 
například dospělý pacient je ztížen ve svém 
společenském uplatnění trvale v důsledku 
nějakého nezdařeného zákroku a pak mu 
náleží renta, která vyrovnává sociální dávky 
nebo snížený výdělek v porovnání s výdělkem, 
kterého by mohl dosahovat, kdyby k újmě na 
zdraví při lékařském zákroku nedošlo. Často In
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to znamená mnoho let pravidelných plateb 
renty nebo náhrady za péči o postiženou 
osobu a nákladů s tím spojených.

Výše náhrady za bolestné a ztížení spole-
čenského uplatnění, jde-li o újmu na zdraví 
pacienta, není občanským zákoníkem (na 
rozdíl od občanského zákoníku a navazující 
vyhlášky účinných do konce roku 2013) sta-
novena a má být vypořádána podle „zásad 
slušnosti“. Neexistuje tedy zákonné vodítko, 
jaká částka by měla být za bolestné a ztížení 
společenského uplatnění, ale ani za úmrtí 
blízké osoby, přisouzena. Jako nezávazná, 
ale významná pomůcka byla vydána Me-
todika Nejvyššího soudu ČR k náhradě 
nemajetkové újmy na zdraví, která by 
měla přispět ke sjednocení rozhodovací 
praxe soudů, jaké částky by se měly přisuzo-
vat v případě bolesti nebo ztížení společen-
ského uplatnění tak, aby praxe soudů byla 
jednotná. Pro bolestné platí určité bodové 
ohodnocení podle toho, o jaké bolestivé stavy 
jde. Pro ztížení společenského uplatnění, kde 
jsou náhrady podstatně vyšší, než je bolestné, 
vychází Metodika Nejvyššího soudu z výše 
hrubé měsíční nominální mzdy za rok 
předcházející ustálení zdravotního stavu 
poškozeného. Je-li poškozený stoprocentně 
omezen v běžném způsobu života (případy 
těžce poškozených novorozenců), předpoklá-
dá se náhrada ve výši 400krát hrubá měsíční 
nominální mzda za rok předcházející ustálení 
zdravotního stavu. Kdyby tedy šlo o ustálení 
zdravotního stavu v roce 2022, v roce 2021 
byla hrubá měsíční nominální mzda podle 
dostupných zdrojů 37 839 korun. Úhrada 
za ztížení společenského uplatnění při nej-
těžším postižení vyřazujícím poškozeného 
stoprocentně z běžného života by tedy měla 
činit podle Metodiky nejméně 15 135 600 ko- 
run. Zvýšení o 10–20 procent, v odůvodně-
ných případech i vyšší, je podle judikatury 
přípustné. K tomu je třeba přičíst náhradu 
za bolestné. 

Výši náhrady blízkým osobám za úmrtí 
osoby jim blízké dříve rovněž výslovně stano-
vil občanský zákoník, nyní je třeba vycházet 
z judikatury, která je jistým vodítkem, ale 
není pro soudy na rozdíl od zákona závazná 
a mohou se od ní, zejména dokážou-li si to 
zdůvodnit, odchýlit. Podle rozhodnutí Nej-
vyššího soudu ČR ze dne 19. 9. 2018, spisová 
značka 25 Cdo 894/2018, by náhrada za ztrátu 
blízké osoby pro nejbližší pozůstalé (man-
žel/manželka, děti, rodiče) měla vycházet 
v průměru z dvacetinásobku hrubé měsíční 
nominální mzdy zaměstnanců v národním 
hospodářství za rok předcházející smrti 

poškozeného. Pokud by tedy k úmrtí došlo 
v roce 2022, činila by náhrada pro každého 
z těchto blízkých osob 756 780 korun. Přisou-
zená částka však může být podle okolností 
i podstatně vyšší. Podle rozhodnutí Nejvyšší-
ho soudu ČR ze dne 29. 5. 2019, spisová znač-
ka 25 Cdo 3111/2018, ani šedesátinásobek 
průměrné měsíční mzdy (tedy 2 270 340 ko- 
run každému z nejbližších pozůstalých) není 
nepřiměřenou náhradou za úmrtí blízké 
osoby, pokud šlo o matku nezletilých dětí 
a důvodem jejího úmrtí byla vražda. 

Z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě 
nemajetkové újmy na zdraví a z judikatury 
Nejvyššího soudu k výši náhrady za ztrátu 
blízké osoby tedy zpravidla soudy vycházejí, 
když rozhodují o žalobách na poskytovatele 
zdravotní služby pro způsobení újmy na 
zdraví nebo pro zavinění úmrtí blízké osoby. 

Co je škoda a co nemajetková újma
Za škodu se považuje to, co lze vyčíslit 

v penězích, tedy ušlé finanční prostřed-
ky. Těmi může být rozdíl mezi sociálními 
dávkami a původním výdělkem nebo nižším 
výdělkem a původním výdělkem, ale také 
výživné pro osoby, vůči kterým by v případě, 
že by nedošlo k úmrtí nebo újmě na zdraví, 
měl pacient vyživovací povinnost (například 
dětem, někdy i manželce či manželovi), ná-
klady léčení apod. V některých případech 
i zdravotní pojišťovny uplatňují žalobou svůj 
nárok za zdravotní péči, která musela být 
poskytnuta nad rámec toho, co by bylo uhra-
zeno, kdyby nedošlo k lékařskému pochybení. 
Částka, která může představovat souhrnné 
výdaje za jednu tzv. pojistnou událost, tedy 
sestává jak z náhrady škody, tak z náhrady 
tzv. nemajetkové újmy. Nemajetková újma 
představuje především bolestné a ztíže-
ní společenského uplatnění, ale rovněž 
tzv. další nemajetkovou újmu spočíva-
jící v podstatném omezení v obvyklém 
způsobu života zpravidla po delší dobu. 
Například v případě delší hospitalizace, kdy 
pacient nemohl být v důsledku odborného 
lékařského pochybení v rodinném prostředí, 
trávil například vánoční svátky nebo období 
dovolené v nemocnici, ač v té době plánoval 
pobyt s rodinou apod. V těchto případech 
se nad rámec náhrady škody, bolestného 
a ztížení společenského uplatnění přiznává 
i náhrada za omezení v obvyklém způsobu 
života a za zásah do rodinného života. Něco 
jako nově koncipovaná náhrada za zkaženou 
dovolenou. Všechny tyto položky by měly 
být kryty povinným profesním pojištěním 
poskytovatele zdravotní služby. 

Pojištění profesní 
odpovědnosti a jeho limity

Každé profesní pojištění má ovšem 
svůj horní limit, tedy dohodnutou ma-
ximální částku, kterou je pojišťovna po-
vinna za pojištěného uhradit. Zpravidla 
jsou dohodnuty horní limity dva. Jednak 
maximální částka za jednu pojistnou událost 
( jeden případ), jednak i za určité časové obdo-
bí – zpravidla jeden rok, pro všechny pojistné 
události, které v takovém období nastanou. 
Pokud by pojistný limit byl překročen, další 
náklady za újmu na zdraví způsobenou odbor-
ným pochybením musí již hradit poskytovatel 
zdravotní služby sám a pojišťovna už další 
pojistné krytí neposkytuje. 

Je velmi rozumné při výběru pojiš-
ťovny, u které má poskytovatel zdravotní 
služby uzavřeno povinné profesní pojiš-
tění, dobře zkoumat pojistné podmínky 
a zejména výluky z pojištění, aby nedošlo 
k nepříjemné události, které jsem byl v něko-
lika případech svědkem. Lékař si dlouhá léta 
platil profesní pojištění s důvěrou, že ho chrá-
ní pro případ občanskoprávní odpovědnosti. 
Pak došlo k závažné pojistné události a bylo 
mu sděleno, že tato pojistná událost podléhá 
výluce vyplývající z pojistných podmínek po-
jišťovny, které jsou součástí pojistné smlouvy, 
pojišťovna proto žádné plnění neposkytne 
a škodu i nemajetkovou újmu musí hradit 
pojištěný lékař sám. Proto není rozumné zva-
žovat a porovnávat hlavně výši pojistného 
(často v řádu stokorun ročně), ale spíše dbát 
na spolehlivé pojistné krytí bez „pojišťovacích 
pastí“, tedy takových výluk z pojištění, které 
by v pojistné smlouvě a pojistných podmín-
kách pojišťovny neměly mít místo. 

Lze konstatovat, že část českých pojišťo-
ven poskytujících profesní pojištění odpo-
vědnosti poskytovatelům zdravotních služeb 
upravila již své pojistné podmínky a výluky 
z pojištění tak, že pojišťovací pasti v podo-
bě výluk z pojistného krytí nehrozí. Nelze 
to ovšem konstatovat o všech pojišťovnách. 
Vždy, když dojde k pojistné události, která 
představuje vyšší pojistné plnění např. v řádu 
milionů, může nastat diskuse, zda taková 
událost podléhá či nepodléhá pojistnému 
krytí. Česká lékařská komora pro své členy 
uzavřela smlouvu o VIP pojištění členů České 
lékařské komory u Kooperativa pojišťovny, 
a. s. Pojistné podmínky profesního pojištění 
prošly kontrolou právní kanceláře komory 
a neobsahují žádné pojišťovací pasti. Dojde-li 
přesto ke sporu o pojistné plnění, může se lé-
kař, člen komory, účastník VIP pojištění členů 
ČLK, obrátit na komoru, která bude vyjedná-
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vat s vedením Kooperativa pojišťovny, a. s., 
o dané pojistné události a úhradě pojistného. 
To je jistou výhodou nejen v lékařské profesi, 
ale i u některých jiných profesí a profesních 
komor, které mají uzavřeny rámcové smlouvy 
o profesním pojištění svých členů.

V souvislosti s inflací je třeba počítat 
s tím, že přisouzené částky se mohou po-
stupně zvyšovat podle toho, jak se zvyšuje 
průměrná mzda, a pojištěný lékař může 
narazit na pojistný limit, který má sjed-
nán se svou pojišťovnou. Někteří členové 
komory uzavřeli u Kooperativa pojišťovny,  
a. s., pojistnou smlouvu ještě před uzavřením 
smlouvy mezi komorou a touto pojišťovnou. 
Tyto pojistné smlouvy pak nepodléhají pod-
mínkám VIP pojištění členů ČLK. Každý člen 
ČLK, který má „starou smlouvu bez podmínek 
VIP pojištění“, má možnost uzavřít novou 
smlouvu, která již akceptuje dohodnuté pod-
mínky. Je rovněž třeba podívat se na sjednané 
pojistné limity a zvážit, jaké možné nároky 
mohou být proti soukromému poskytovateli 
zdravotních služeb v daném oboru uplatněny, 
přičemž je třeba zvážit, zda dříve sjednaný 
pojistný limit při současných rostoucích ná-
kladech a inflačním vlivu je dostačující, nebo 
je třeba pojistný limit zvýšit. Pokud posky-
tovatel dospěje k závěru, že by bylo vhodné 
zvýšit pojistný limit v souvislosti s inflací, je 
třeba obrátit se na Kooperativa pojišťovnu, 
a. s., přičemž všechny její pobočky již doká-
žou pracovat s VIP podmínkami profesního 
pojištění pro členy ČLK. V době inflace je 
třeba uvažovat o aktualizaci pojistného 
a zejména výše limitů pojistného krytí za 
jednu pojistnou událost i za určité období, na 
které je limit výše pojistného vázán. 

Pojištění profesní odpovědnosti 
zaměstnanců?

Za škodu a nemajetkovou újmu od-
povídá poskytovatel zdravotní služby, 
nikoliv zaměstnanec tohoto poskytovate-
le. Zaměstnavatel může požadovat od za-
městnance příspěvek k náhradě maximál-
ně do výše čtyřapůlnásobku průměrného 
měsíčního výdělku daného zaměstnance. 
Výjimkou jsou případy, kdy se zaměstnanec 
dopustil excesu (např. heparinový vrah, za je-
hož činnost nemocnice nemohla odpovídat), 
pokud spáchal újmu na zdraví nebo způsobil 
smrt jiného úmyslně nebo pod vlivem návy-
kové látky. 

Kromě příspěvku k náhradě za újmu na 
zdraví nebo usmrcení do daného limitu může 
zaměstnanec odpovídat i za poškození majet-
ku zaměstnavatele, přístrojů, nástrojů a zcela 

specifická vyšší než limitovaná odpovědnost 
je v případě, pokud lékař převezme jako za-
městnanec určitý pracovní prostředek, např. 
přístroj na potvrzení, a odpovídá za škodu, 
která by na něm vznikla, případně převezme 
hmotnou odpovědnost za svěřené finanční 
prostředky. Doporučujeme neuváženě ne-
přebírat odpovědnost za svěřené přístroje 
či zdravotnické prostředky ani neuzavírat 
dohody o hmotné odpovědnosti. Pokud se 
lékař rozhodne převzít věc „na potvrzení“ 
nebo uzavřít dohodu o hmotné odpověd-
nosti, je třeba se dobře pojistit i pro tyto 
případy. Zde totiž limit „čtyři a půl platu 
a dost“ neplatí.

Pro zaměstnance zatím Česká lékařská 
komora nevyjednala VIP pojistné podmínky 
odpovědnosti vůči zaměstnavateli za způsobe-
nou škodu, ale není problém zahájit i o tomto 
druhu pojištění jednání v případě zájmu ze 
strany zaměstnanců. Zatím případů, kdy za-
městnavatel, zpravidla nemocnice, uplatňuje 
vůči zaměstnanci nárok na příspěvek k ná-
hradě škody, není mnoho. Možnost pojištění 
zaměstnance pro tyto případy však existuje.

Trestní odpovědnost
Žádné pojištění samozřejmě nechrání 

lékaře před případnou trestní odpovědností. 
Případů trestního stíhání lékařů je bohužel 
stále poměrně hodně. Odpovědnost za škodu 
a nemajetkovou újmu a poskytnutí náhrady 
pacientovi nebo pozůstalým může mít v trest-
ním řízení jistý význam, ale trestní odpověd-
nosti nebrání a náhrada za způsobenou újmu 
trestnímu stíhání nezabrání. Někdy může mít 
vliv na tzv. odklon od klasického trestního 
procesu, zejména v méně závažných přípa-
dech, kdy lze přistoupit k tzv. narovnání podle 
trestního zákoníku nebo k podmíněnému za-
stavení trestního stíhání. Podmínkou v těchto 
případech je, že obviněný svou vinu uznává.

Stále častěji se také daří dosáhnout 
změny trestní odpovědnosti za odpo-
vědnost disciplinární. Případ, který byl 
původně předmětem trestního řízení, může 
být předán k vyřízení České lékařské komoře. 
Při svých občasných přednáškách pro soudce 
a státní zástupce na Justiční akademii tuto 
možnost vždy zdůrazňuji. Případ pak neřeší 
orgány činné v trestním řízení, ale volení ko-
legové lékaři, členové disciplinárních orgánů 
komory, kteří se lépe než soudci nebo státní 
zástupci dokážou vžít do pozice lékaře a po-
soudit případ z pozice ex ante. 

Jde-li o trestní stíhání lékaře-zaměstnan-
ce, který neodpovídá za škodu a nemajetko-
vou újmu, otázka náhrady pacientovi nebo 

pozůstalým není v trestním řízení řešena. 
Jiná je situace, jde-li o trestní stíhání sou-
kromého lékaře. V těchto případech může 
pacient, jeho blízcí nebo pozůstalí uplatnit 
v trestním řízení právo na náhradu škody 
a nemajetkové újmy a soud může v trestním 
řízení náhradu přiznat. I v těchto přípa-
dech, byť jde o náhradu, o které se roz-
hoduje v trestním řízení, se plně uplatní 
pojištění profesní odpovědnosti a náhra-
du škody a nemajetkové újmy poskytuje 
pojišťovna. Tato informace týkající se trest-
ního řízení se vztahuje pouze k náhradám 
za újmu na zdraví v trestním řízení. Trestní 
odpovědnost, trestní řízení a možnosti ob-
hajoby lékařů si zaslouží podrobnější rozbor, 
který bude předmětem některých dalších 
příspěvků v právní rubrice. 

Shrnutí
Výše náhrady za škodu a nemajetkovou 

újmu se podle judikatury i Metodiky Nejvyšší-
ho soudu ČR odvíjí často od průměrné měsíč-
ní mzdy. Tyto náhrady mají tedy v době inflace 
a souběžného zvyšování mezd v národním 
hospodářství vzrůstající charakter. Pojištění 
profesní odpovědnosti lékaře má zpravidla 
dohodnutý limit za jednu pojistnou událost 
( jeden případ) a za určité období (všechny 
případy zpravidla za jeden rok). Pojišťovna 
uhradí částku odpovídající dohodnutému 
limitu, je-li přiznána částka vyšší, hradí ji již 
pojištěný ze svých finančních prostředků. Lze 
proto doporučit, aby lékaři zvážili, zda jsou 
dohodnuté limity profesního pojištění 
dostačující. Komora doporučuje účast 
na VIP pojištění pro členy ČLK u Koope-
rativa pojišťovny. Pokud však bylo pojiš-
tění uzavřeno dříve, byť u Kooperativy, 
je vhodné ověřit, zda je lékař skutečně 
účasten VIP pojištění pro členy komory, 
a není problémem pojistku změnit, pokud 
by tomu tak nebylo. Není rozhodující, zda 
náhrada je přiznána v občanskoprávním 
nebo trestním řízení, pojištění se týká 
obou situací. Lékař v pozici zaměstnan-
ce pacientovi za škodu a nemajetkovou 
újmu neodpovídá, za tu odpovídá jeho 
zaměstnavatel. Zaměstnanec podle zá-
koníku práce odpovídá zaměstnavateli 
za škodu, kterou mu způsobil do výše 
4,5násobku průměrného měsíčního vý-
dělku zaměstnance. VIP pojištění členů 
komory – zaměstnanců zatím dohodnuto 
není, protože těchto případů není mnoho, 
v případě zájmu lékařů-zaměstnanců je 
však možno jej také dohodnout.

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK

PRÁVNÍ PORADNA
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Současná medicína je všemocná. Bohužel se s velkou pomocí nás zdravotníků podařilo veřejnost přesvědčit, 
že tomu tak je. Očekávání spotřebitele lékařské péče je obrovské, někdy až do tak absurdních důsledků, 
že jakékoliv zhoršení pacientova stavu nebo nedej bože úmrtí v nemocnici je považováno za přinejmenším 
pochybení zdravotníků nebo rovnou za kriminální čin.

Deset let kampaně Choosing Wisely –  
nevyužitá příležitost v ČR

S  nostalgií dnes můžeme 
číst citát jednoho ze zaklada-
telů moderní klinické medicíny 
Wiliama Oslera (1849–1919): 
„Léčíme rozumem, nejsme kou-
zelníci, děláme vše pro dobro 
našich pacientů, abychom je 
zbavili bolesti a utrpení. Nemů-
žeme ničit vážnost našeho po-
volání planými sliby, že člověka 
vyléčíme, nebo neuváženými 
pokusy léčit trvalé a nevyléči-
telné choroby.“ Po hvězdné ho-
dině našeho oboru v prostřední 
třetině 20. století se sérií úžas-
ných objevů (penicilin + další 
ATB, léčba TBC, dialýza, celková 
anestezie, KPR, radioterapie, 
operace na otevřeném srdci, 
transplantace srdce, PCI atd.) je 
dnes medicína skutečně vnímá-
na jako zázračná a všemocná. 
Zároveň panuje pocit, že více 
je vždy lépe. Přemýšlíme, jakou 
další léčbu nasadit, jakou další 
chorobu léčit, jakou citlivější 
diagnostickou metodu použít. 
Stírá se hranice mezi zdravím 
a nemocí, diagnostika se posou-

vá do předchorobí, a rozšiřuje 
se tak okruh pacientů, které 
můžeme dále diagnostikovat 
a léčit. V honu za zdravím tak 
často děláme ze zdravých ne-
mocné. Podle kvalifikovaných 
odhadů je dnes 20–30 procent 
prostředků ve zdravotnictví vy-
nakládáno na takzvanou „low 
value care“, to znamená péči, 
která přináší pacientovi velmi 
malý nebo žádný užitek a může 
mu potenciálně škodit. „Over-
diagnosis“ vede jednak k nálep-
kování pacientů spornou dia-
gnózou a navíc k léčbě sporných 
nálezů, tedy k „overtreatment“. 
Tam jsme často zlákáni někte-
rými psychologickými efekty, 
jako je terapeutická iluze, pře-
ceňujeme efekt našich tera-
peutických kroků na zlepšení 
pacientova stavu a podléháme 
některým kognitivním zkresle-
ním, například nehledáme jiné 
alternativní vysvětlení změny 
pacientova stavu a zároveň za-
víráme oči nad možnými nežá-
doucími účinky námi zvolené 

léčby. Polypragmazie je samo-
zřejmě přirozeným důsledkem 
terapeutické iluze, nežádoucí 
účinky léků tvoří sedmnáct pro-
cent přijetí pacientů starších  
65 let a patří mezi pět nejčastěj-
ších příčin úmrtí v nemocnicích 
v USA. Pokud pacient užívá více 
než pět léků, většinou si je již 
nepamatuje, nechápe smysl me-
dikace a riziko interakcí a hroz-
ba nežádoucích účinků léčby je 
větší než 50 procent. V praxi se 
bohužel často nežádoucí účinek 
předchozí léčby řeší přidáním 
dalšího preparátu k léčbě pří-
slušné symptomatologie místo 
snahy o redukci medikace. Po-
lypragmázie je jedním ze sym-
ptomů defenzivní medicíny, 
kdy podléháme iluzi, že více je 
lépe, že lepší lékař koná a ordi-
nuje. Na diagnostické úrovni 
používáme v duchu defenzivní 
medicíny diagnostické testy 
v situaci nízké pravděpodob-
nosti choroby a riskujeme, že se 
staneme zajatci falešně pozitiv-
ních či nevýznamných inciden-
tálních nálezů s lavinou dalších 
vyšetřovacích kroků a zbyteč-
ných kontrol. Použití drahých 

vyšetřovacích metod často ko-
reluje s obavou lékaře ze stíž-
nosti či žaloby. Před zkušeností 
a moudrostí dáváme přednost 
zdánlivé objektivitě, nesnášíme 
pocit nejistoty a máme touhu 
věřit „objektivnímu“ vyšetření. 
Indikace diagnostického či te-
rapeutického kroku je často pro 
vlastní klid lékaře, nikoliv pro 
prospěch pacienta. Například 
oblíbený bonmot v  kontextu 
nerespektování restriktivní 
transfusní politiky říká, že pa-
cient většinou toleruje anemii 
mnohem lépe než lékař. 

Jaké jsou názory lékařů 
na dnešní medicínskou praxi? 
Podle amerického dotazníku  
75 procent lékařů uvádí, že 
zbytečné testy a zbytečná léčba 
jsou problémem současné me-
dicíny. Sedmdesát procent při-
pouští, že minimálně jedenkrát 
za týden předepíše zbytečné vy-
šetření a 55 procent přiznává, 
že pokud pacient na „zbyteč-
ném“ vyšetření trvá, je mu ze 
strany lékaře vyhověno. Zby-
tečná vyšetření se dle dalších 
dotazníků ordinují ze strachu 
ze stížnosti či žaloby, dalšími 

https://www.choosingwisely.org/

https://www.choosingwisely.org.au/ 

https://choosingwiselycanada.org/ 

https://www.cisweb.cz/xxviii-kongres-cis-cls-jep-za-
znam-vybranych-bloku-choosing wisely https://www.
ted.com/talks/christer_mjaset_4_questions_you_
should_always_ask_your_doctor

Zajímavé odkazy

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 sh

utt
er

st
oc

k.
co

m

https://www.choosingwisely.org.au/
https://choosingwiselycanada.org/
https://www.cisweb.cz/xxviii-kongres-cis-cls-jep-zaznam-vybranych-bloku-
https://www.cisweb.cz/xxviii-kongres-cis-cls-jep-zaznam-vybranych-bloku-
https://www.ted.com/talks/christer_mjaset_4_questions_you_should_always_ask_your_doctor
https://www.ted.com/talks/christer_mjaset_4_questions_you_should_always_ask_your_doctor
https://www.ted.com/talks/christer_mjaset_4_questions_you_should_always_ask_your_doctor
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motivy jsou tlak ze strany pa- 
cienta, obtíže s  obstaráním 
starší dokumentace, nedostatek 
času na pacienta a samozřejmě 
také často finanční motivace – 
platba za výkon atd. 

Na konci prvního desetiletí 
tohoto století se řada autorů za-
čala nad neuspokojivým stavem 
současné medicínské praxe za-
mýšlet a vyšly tituly jako „Why 
too much medicine is making us 
sicker a poorer“ (Proč nás příliš 
medicínské péče dělá nemocněj-
šími a chudšími) nebo „Less is 
more. How less health care can 
result in better health“ (Méně je 
více. Jak méně medicínské péče 
může vyústit v lepší výsledek). 
Z hlediska našeho tématu byl 
pak nejdůležitější článek texa-
ského lékaře a etika Howarda 
Brodyho „Medicine’s  Ethical 
Responsibility for Health Care 
Reform – The top five list“, kte-
rý vyšel v roce 2010 v časopisu 
NEJM. Na základě tohoto člán-
ku pak byla americkou interni-
stickou společností v roce 2012 
spuštěna kampaň Choosing Wi-
sely, která vyzvala devět spřáte-
lených příbuzných společností, 
aby v  rámci svých odborností 
vytvořily seznam pěti diagnos-
tických či terapeutických úkonů 
v dané specializaci, které jsou 
dle lékařů nadužívané či nepo-
skytují pacientům smysluplný 
prospěch. Za deset let bylo vy-
tvořeno více než 600 konkrét-
ních doporučení, do kampaně se 
zapojilo více než 80 odborných 
společností, a navíc se kampaň 
rozšířila do dalších 20 zemí. 
V několika zemích, např. v USA, 
Austrálii a Kanadě se podařilo 
vytvořit výborné weby, které 
slouží jako přehled doporučení 
Choosing Wisely v jednotlivých 
oborech, informují o aktivitách 
kampaně a jsou užitečnou po-
můckou a podporou snah o im-
plementaci kampaně na dalších 
pracovištích.

Principy kampaně můžeme 
přeložit do hesla „less is more“. 
Je zdůrazňována potřeba nepo-
užívat „low value“ diagnostic-

ké a terapeutické kroky, volit 
pouze postupy založené na evi-
dence based medicine, dále ne-
duplikovat vyšetření, zvažovat 
pečlivě potenciální škodlivost 
vyšetření, volit méně rizikové 
a zatěžující procedury, diagnos-
tiku a léčbu individualizovat. 
Velmi důležitým aspektem kam-
paně je snaha zapojit pacien-
ta co nejvíce do rozhodování, 
edukovat pacienta, vybízet ho 
ke kladení zásadních jednodu-
chých otázek jako: „Je vyšetření 
skutečně nutné? Jaká jsou rizi-
ka? Jsou i jiné možnosti? Co se 
stane, když nebudu dělat nic?“ 
Jednoznačně platí, že aktivní 
a  edukovaný pacient dostává 
nakonec lepší a  levnější péči. 
Konkrétní Choosing Wisely 
doporučení se týkají například 
nadužívání zobrazovacích vy-
šetření v různých indikacích, 
nadužívání a  příliš dlouhého 
užívání ATB, zbytečného roz-
sahu předoperačních vyšetře-
ní, nerespektování restriktivní 
transfuzní politiky atd. 

Řadě zdravotnických za-
řízení se v USA, Kanadě, Aus-
trálii a dalších zemích podařilo 
zavedením principů Choosing 
Wisely významně redukovat 
„low value care“. Někde se do-
konce podařilo implementovat 
Choosing Wisely do informač-
ních systémů, a  předepisující 
lékař je tak zastavován různě 
silnými výstrahami, pokud se 
chystá ordinovat diagnostic-
ké či terapeutické vyšetření 
v  rozporu s  implementova-
ným Choosing Wisely dopo-
ručením. Sice nesystémovým, 
ale pěkným příkladem z  USA 
je nedávný významný výpadek 
jodových kontrastních látek 
(dodávaných z  Číny), který 
řadu zdravotnických zařízení 
donutil k  pečlivější adheren-
ci, k  doporučeným postupům 
a Choosing Wisely doporuče-
ním. Díky tomu se podařilo 
významně zredukovat neindi-
kovaná „low value“ vyšetření 
a  zachovat přitom nezbytný 
provoz i  v  konfrontaci s  ob-

rovským výpadkem jodových 
kontrastních látek. 

V České republice se bohu-
žel zatím nepodařilo povědomí 
o kampani Choosing Wisely ani 
deset let od jejího spuštění do-
statečně rozšířit. Přitom velkou 
výhodou této kampaně je, že ji 
lze použít na různých úrovních 
a v různě ambiciózní formě. Mů-
žeme ji brát buď jako idealistic-
kou výzvu praktikovat vlastní 
každodenní medicínu profesio-
nálnějším, méně defenzivním, 
méně schematickým a současně 
zajímavějším a více naplňujícím 
způsobem, nebo můžeme využít 
důmyslného konceptu Top Five 
listu a pokusit se na úrovni své 
praxe, ambulantního zařízení, 
oddělení, nemocnice či dokon-
ce odborné společnosti o  im-
plementaci vlastních Choosing 
Wisely doporučení. 

Pojďme v dnešní složité době 
zkusit udělat medicínu jedno-
dušší, racionálnější, levnější, 
ale zároveň ambicióznější a zá-
bavnější. Pokusme se o změnu 
a můžeme k tomu pro začátek 
použít třeba právě kampaň Cho-
osing Wisely. 

MUDr. Dan Rakušan, MHA

dan.rakusan@email.cz

Autor vystudoval 1. lékař-
skou fakultu Univerzitu Karlovy, 
složil I. i II. atestaci z vnitřního lé-
kařství, atestaci z endokrinologie 
a také evropskou interní atestaci 
European Diploma in Internal 
Medicine. V roce 2020 dokončil 
vzdělávací program Management 
ve zdravotnictví a získal titul Mas-
ter of Healthcare Administration. 
Do podzimu 2020 byl primářem 
II. interní kliniky Fakultní ne-
mocnice Královské Vinohrady, 
specializované na choroby meta-
bolismu, diabetologii a endokri-
nologii. V současné době působí 
jako lékař a pedagog na Interní 
klinice  Fakultní Thomayero-
vy nemocnice  a  3. LF UK  Pra-
ha,  přednáší  interní lékařství 
v předatestačních kurzech IPVZ 
a pracuje také jako ambulantní 
internista a endokrinolog.

Požadujeme:
• odbornou způsobilost 
•  certifikát o absolvování 

základního kmene
• specializovanou způsobilost 
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  smluvní mzdu pro lékaře se 

pecializovanou způsobilostí 
minimálně 70 000 Kč měsíčně

•  nástupní mzda absolventa  
od 47 000 Kč

•  nástupní mzda lékaře  
po základním kmeni  
od 55 000 Kč

•  poskytujeme stabilizační 
odměnu až 500 000 Kč při 
setrvání v pracovním poměru 
minimálně 48 měsíců  
při úvazku 1,0

•  nástup možný ihned  
popř. dle dohody

•  pracovní poměr na dobu 
neurčitou

• využití nemocniční knihovny
•  pomoc se zajištěním ubytování
• akreditované zařízení
•  příspěvek na ubytování/ 

/dopravu 3 500 Kč měsíčně/ 
/24 měsíců (pro nově 
přijímané zaměstnance 
s trvalým bydlištěm mimo 
Královéhradecký kraj)

•  rychlý odborný růst v rámci 
naší nemocnice a ve 
spolupráci se smluvními 
zařízeními

•  dotovaná strava v areálu 
nemocnice

•  příspěvek na penzijní  
a životní pojištění

•  úhrada členského příspěvku 
České lékařské komoře  
při úvazku 0,5

 

V případě zájmu o bližší 
informace nás kontaktujte:
Bc. Eva Jará, +420 728 215 931, 
jara.eva@nemocnicenachod.cz

Oblastní nemocnice  
Náchod a.s.  

přijme

lékaře  
na Interní oddělení 

v Náchodě

Nemocnice
Náchod
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VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
PŘIJME  
REVIZNÍHO LÉKAŘE
■ Výkon práce: pobočka VoZP Hradec Králové...

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK
HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE  
SPECIALIZACÍ
Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře... 

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S.
HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODD. KLINICKÉ 
BIOCHEMIE A FARMAKOLOGIE, NA 
ODD. ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ 
CHIRURGIE A NA REHABILITAČNÍ 
ODDĚLENÍ
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pra- 
videlná výběrová řízení na pozice primářů oddělení...

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S. 
HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODDĚLENÍ 
ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY, CENTRA 
KLINICKÉ GERONTOLOGIE, NA DĚTSKÉ 
A KOŽNÍ ODDĚLENÍ
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pra- 
videlná výběrová řízení na pozice primářů oddělení...

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ A AJ  
PRO KOORDINACI  
CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komunikace se zdrav. zaří-
zeními v zahraničí, případně repatriace. Úvazek, mzda... 

ONK, A.S., NEMOCNICE  
KUTNÁ HORA
PŘIJME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ
ONK, a.s., Nemocnice Kutná Hora přijme: - lékaře / lékařku chi-
rurga a lékaře / lékařku se specializací radiodiagnostika...

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
EXTERNÍ LÉKAŘ S ČJ A AJ PRO ONLINE 
ORDINACI GA
Online konzultace s klienty přes audio a video hovor....

CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ 
+ DALŠÍ PRACOVNÍ NABÍDKY 

A ZAJÍMAVÉ INFORMACE NAJDETE NA 
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI. CZ

Jsme tu pro Vás již 11 let

hledá 

LÉKAŘE 
do týmů těchto oddělení:

• UROLOGIE
• CHIRURGIE
• NEUROLOGIE
• ONKOLOGIE
• URGENTNÍ PŘÍJEM
• ORL, KOŽNÍ
• LDN, PLICNÍ
• HEMATOLGIE
• PALIATIVNÍ
• ZUBNÍ
• REHABILITACE

Motivující mzdové  
ohodnocení a pestrá škála  
zaměstnaneckých benefitů

www.nemocnicepribram.cz/kariera

NÁBOROVÉ 
PŘÍSPĚVKY 

Nemocnice Hořovice přijme LÉKAŘE (m/ž)
absolventa / s kmenem / s atestací v oboru CHIRURGIE

komplexní postgraduální vzdělávání
nové a plně vybavené zaměstnanecké byty prémiové kvality
nejkvalitnější zdravotní péči pro vás i vaše nejbližší
fi remní svozovou dopravu k cestování do zaměstnání
mateřskou školku v areálu nemocnice a mnoho dalšího

Nabízíme:

+420 720 072 960        personalni@akesoholding.cz         nemocnice-horovice.cz

PŘIJMEME REHABILITAČNÍHO 
LÉKAŘE S ATESTACÍ (m/ž)

Nadstandardní ohodnocení
Nové byty pro zaměstnance
Náborový příspěvek

personalni@akesoholding.cz

727 947 891  •  720 072 960 Naše benefity

Opustila nás MUDr. Marta Kodadová
Naše kolegyně, báječná dcera, sestra, teta a kamarádka MUDr. Marta Kodadová zemřela po dlouhé a těžké 
nemoci 16. září 2022.

Narodila se 9. října 1969 v Českých Budě-
jovicích, své dětství a mládí prožila se svou 
rodinou a kamarády v obci Neznašov na sou-
toku řek Vltavy a Lužnice. Základní školu 
navštěvovala v Týně nad Vltavou na Malé 
Straně. Zde se jako jeden ze zakládajících 
členů zařadila do turisticko-vodáckého oddílu 
Brontové. Přátelství a krásné vzpomínky na 
toto období ji pak provázely celým životem.

Po absolvování čtyřletého gymnázia 
v Týně nad Vltavou si vybrala studium vnitř-
ního lékařství na Karlově univerzitě, které za-
končila promocí v roce 1994. Její celá lékařská 
praxe byla spojena s Vysočinou. Zde nejdříve 
po škole pracovala v nemocnici v Humpolci 
a poté 15 let na interně v okresní nemocnici 
v Havlíčkově Brodě na jednotce intenzivní 
péče a jako zástupce primáře. Od roku 2012 
působila v interní ambulanci v Ledči nad Sá-
zavou a nakonec od roku 2014 vykonávala 

svou vlastní lékařskou praxi v Humpolci, kde 
také po celý čas žila. Jejím životním partne-
rem byl doktor Miroslav Baloun, který bohu-
žel náhle skonal v roce 2014.

O své pacienty se vždy starala s největší 
láskou a péčí. Zachránila spousty lidských 
životů, pomohla mnoha pacientům, kolegům 
i zaměstnancům nemocnice svými radami, 
empatií a schopností naslouchat jejich pro-
blémům. Své vlastní trápení a problémy si 
nechávala jen pro sebe. Mezi její koníčky pa-
třily vycházky do přírody, volejbal, cvičení 
jógy a jiné volnočasové aktivity v přírodě. 
Kamarádství a přátelství z oddílu Brontové 
přetrvalo až do současnosti.

Budeme na ni s láskou a smutkem v srdci 
vždy vzpomínat. 

Kolegové a sestřičky z nemocnice Havlíčkův Brod, 

z polikliniky Humpolec a Ledeč n. S.,

členové ČLK Havlíčkův Brod a Pelhřimov 

NEKROLOG



TEMPUS MEDICORUM    /  LISTOPAD 202238

TEMPUS
MEDICORUM

In
ze

rc
e 
▼

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

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

53/22 Univerzita medicínského práva ČLK 
XI. ročník 2022–2023
Podrobné informace: www.vzdelavanilekaru.cz
Akce je akreditována na portálu www.vzdelavanilekaru.cz  
pod číslem 106516. 
Účastnický poplatek je 5000 Kč pro člena ČLK a 15 000 Kč 
pro nečlena komory. 
Tematické workshopy
O programu:
Představení a úvod do mindfulness prostřednictvím be-
nefitů, které mindfulness nabízí těm, kdo ji praktikují. 
Postupně se budeme věnovat: 
1) redukci stresu (proběhlo 13. 9. 2022)

2) soustředění pozornosti (proběhlo 5. 10. 2022)
3) zvládání náročných situací (proběhlo 7. 11. 2022)
4) všímavé komunikaci s lidmi
Workshopy jsou hodné pro nováčky v tématu, případně pro 
všechny, kdo si chtějí mindfulness připomenout a využít 
vedená cvičení pro vědomé zastavení v rychlých dnech. 
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Max. počet osob ve skupině: 20
Účastnický poplatek: 400 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Ing. Marcela Roflíková
Je možné se přihlašovat na jednotlivé workshopy, 
účast na všech 4 není nutná.

62/22 Jak vylepšit vztahy s lidmi – komunikovat vší-
mavě – ONLINE 
Datum: úterý 6. 12. 2022, 18.00–20.15 hod.

79/22 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 24. 11. 2022
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 pro-
cvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. 
Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby k ná-
cviku 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, jednak možnost návštěvy na oddělení RES 
a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

71/22 Dětská gastroenterologie – ONLINE 
Datum: 26. 11. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Kristýna Zárubová
Lektorky: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Kateřina 
Pospíšilová
MUDr. Kristýna Zárubová
• Pankreatitidy v dětském věku 
• GERD – jak to je s refluxním onemocněním? 
MUDr. Kateřina Pospíšilová 
• Akutní stavy v dětské gastroenterologii
• Zajímavé kazuistiky z praxe 

72/22 Gynekologie-porodnictví pro negynekology – 
doporučení pro praxi
Datum: 26. 11. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., 
LL.M, MHA
ÚPMD, Podolské nábřeží 157, 140 00 Praha 4
MUDr. Adéla Tefr Faridová
MUDr. Zuzana Michalcová
prim. MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M., MHA
• Těhotná v ordinaci negynekologa
• Senologické obtíže a jejich řešení
• Zobrazovací a další vyšetřovací metody u těhotné
• Porod mimo porodnici – jak se zachovat

84/22 Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Datum: 26. 11. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda – psycholog
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Kapacita: max. 14 osob ve skupině
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat 
nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci 
a v případě fyzického napadení se ubránit. Zároveň účast-
níci získají povědomí o relevantních právních předpisech 
a o dalším řešení konfliktní situace po skončení bezpro-
středního ohrožení.

94/22 Léčba závislosti na tabáku
Datum: sobota 26. 11. 2022 od 9.00 hod.
Délka: 8 hodin
Kredity: 6
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. 
Alexandra Pánková, PhD., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., 
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF 
UK a VFN v Praze
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D., Farmakologický ústav  
1. LF UK a VFN
Cíle kurzu
Pochopení širokých klinických souvislostí kouření se zamě-
řením na některé specifické obory. Lepší pochopení rizik 
spojených s kouřením a benefitu abstinence pro pacienty 
obecně i ve vybraných skupinách či oblastech medicíny. 
Princip a účinnost psychobehaviorální intervence i far-
makoterapie. Příležitost procvičit si dovednosti plánování 
léčby během prezentace kazuistik (hraní rolí).
• Základní pojmy
• Tabákové/nikotinové výrobky 
• Epidemiologie závislosti na tabáku/nikotinu jako motivace 

přestat kouřit 
• Komplexní kontrola tabáku
• Léčba závislosti na tabáku založená na důkazech
• Diagnostika závislosti na tabáku/nikotinu
• Psychobehaviorální intervence
• Farmakoterapie
Na důkazech založené publikace – jak je číst, jak se hodnotí 
úspěšnost léčby
Poslední cca 2 hodiny budou věnovány praktickému ná-
cviku odpovědí a reakcí na nejčastější otázky pacientů 
– interaktivní forma (tedy i v případě distančního konání 
je třeba přítomnost všech v daném čase).
Pro koho je kurz určen

Cílovou skupinou jsou všichni kliničtí pracovníci, tj. lékaři 
libovolných klinických specializací (onkologové, psychiatři, 
praktičtí lékaři, pneumologové, internisté).

73/22 Aktuality z posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 3. 12. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
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 oddě-
lení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního 
zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociál-
ního 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 
lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.

95/22 Rakovina slinivky břišní – zabiják 21. století
Datum: sobota 3. 12. 2022 od 9.00 hod.
Délka: 7 hodin
Kredity: 6
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., MBA
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9
Účastnický poplatek: 800 Kč
prof. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D. 
• Epidemiologie PDAC v Čechách a ve světě. Co udělala 

pandemie covidu-19 u pacientů s PDAC
MUDr. Andrej Nikov 
• Komplexní včasná diagnostika u PDAC 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
• Diabetes a PDAC – co bylo dříve: vejce, nebo slepice
doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. 
• Komplexní předoperační příprava nemocného
doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS
• Chirurgická léčba PDAC
prof. MUDr. Robert Gürlich, Ph.D. 
• Metastatický PDAC v 21. století – postavení chirurgie
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
• Komplexní onkologická péče o nemocné s PDAC 
MUDr. Adam Houska 
• Paliativní péče o nemocné s PDAC
doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.
• Interdisciplinární přístup ve FNKV – rychlost je rozho-

dující 

74/22 I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší 
míru jeho spolupráce – ONLINE 
Datum: 10. 12. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání 
lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem, 
častěji se z různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo 
se dožaduje konzultace s lékařem (v nemocnici). Lékař 
nemá času nazbyt, přesto existují možnosti, jak bez vý-
razných nároků na čas navíc zvýšit ochotu pacienta a také 
jeho rodiny nebo doprovodu ke konstruktivní spolupráci 
a tím usnadnit lékaři jeho obtížnou práci. 

81/22 Problematika dětské endokrinologie nejen 
v ordinaci PLDD
Datum: 10. 12. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, 
Ph.D., Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Pediatrická 
klinika FTN)
Přednášející: MUDr. Martina Romanová, MUDr. Martin 
Světnička, doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.
V rámci semináře budou prezentovány běžné i méně časté 
endokrinopatie, se kterými se mohou pediatři setkat nejen 
v rámci svých ordinací. Onemocnění štítné žlázy u dětí 
a dospívajících je nejčastěji se vyskytující endokrinopa-
tií, a proto budou diskutovány možné laboratorní nálezy 

Kontakt:

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

prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Tel. 474 447 337
Email: michal.zeman@kzcr.eu

přijme lékaře  
Gynekologicko-porodnické oddělení

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

Nabízíme:
◊ nadstandardní platové podmínky
◊ náborový příspěvek až 300 000 Kč
◊ pozice – lékař s indikační pravomocí L3
◊	 flexibilní	úvazek	(0,8	–	1,0)
◊	zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	financované	zaměstnavatelem
◊	podpora	dalšího	profesního	rozvoje	
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊ možnost zajištění bydlení 
◊ příspěvek na pohonné hmoty v případě dojíždění 
◊	zaměstnanecké	benefity	(5	týdnů	dovolené,	příspěvek	na	penzijní	připojištění,	
nadstandartní	pokoje	v	případě	hospitalizace,	příspěvek	na	dovolenou,	závodní	
stravování,	slevy	na	služby	či	produkty	u	vybraných	partnerů)
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a indikace k odeslání dětskému endokrinologovi. Účastníci 
se seznámí s řadou kazuistik týkajících se abnormálního 
tělesného růstu a poruch pubertálního vývoje. Část semi-
náře bude věnována alternativním výživovým směrům, 
včetně jejich vlivu na koncentraci některých vitaminů 
a stopových prvků. Účastníci se dozvědí o indikacích k vy-
šetření koncentrace vitaminu D a příp. léčebná doporučení 
při jeho deficitu. Dále bude prezentována diferenciální 
rozvaha a možné léčebné postupy u dětí a dospívajících 
s nadměrnou tělesnou hmotností. Přednášející se těší na 
bohatou diskusi a na závěr budou účastníci mít možnost 
sdílet vlastní kazuistiky týkajících se výše zmíněných té-
mat. Kurz je vhodný nejen pro PLDD, ale i pro pediatry 
v nemocničních zařízeních.

96/22 Datová schránka – novinky 2023. Kybernetická 
bezpečnost – ONLINE 
Datum: 10. 12. 2022
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 400 Kč
Lektoři: 
Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA (IT specialista a manažer 
kybernetické bezpečnosti) 
Mgr. Daniel Valášek, MBA (právní oddělení ČLK) 

Od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh subjektů, kterým bude 
automaticky zřízena datová schránka. Dozvíte se, co nového 
nám příští rok v této oblasti přinese a na co si dát pozor.
Přehled aktuálních hrozeb a chyb v rámci IT zabezpečení, 
obecné principy, legislativa, co se stane, když se nebudu 
bránit a jak se chránit. Národní úřad pro kybernetickou 
bezpečnost, na co se připravit.

98/22 Konference ČLK „Etika a komunikace v medi-
cíně – Spravedlnost v medicíně v etických a psycholo-
gických souvislostech“
Datum: 1. 12. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9 – Libeň
Účastnický poplatek: 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostat-
ní, poplatek je včetně monografie, která bude rozesílána 
účastníkům poštou prostřednictvím nakladatelství Grada.
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 9822
Počet kreditů: 5
Akreditace č. 108489
Akce je možné se zúčastnit osobně nebo online.
Podrobnosti: www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce kurzy ČLK
Česká lékařská komora pořádá již dvanáctý ročník mimo-
řádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. 
Letošní ročník se zaměřuje na pojetí spravedlnosti z pohledu 
různých lékařských odborností.

Konference je orientována na témata, která jsou z po-
hledu současné celospolečenské situace a se zvláštním 
zřetelem ke komplikovanému vztahu mezi zdravotníky 
a pacienty na pozadí covidové krize mimořádně aktu-
ální. Přední specialisté řady medicínských oborů, ale 
stejnou měrou i psychologové, právníci a teologové, se 
zamýšlejí nad pojmem spravedlnost v nejrůznějších 
kontextech. 

1/23 seminář 
Proč a  jak porozumět reprezentantům pomáhajících 
profesí? 
Štěstí je emoce i věda
Datum: 14. 1. 2023 od 9.00 hod.
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9 – 
Libeň
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 700 Kč
Přednášející: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Odborný garant akce: MUDr. Marcela Křížová, prof. PhDr. 
Radek Ptáček, Ph.D., MBA
Proč a jak porozumět reprezentantům pomáhajících 
profesí? 
O individuálních motivech volby pomáhající profese, ide-
ální představy a realita zvolené role. Co očekávají pacienti 
a jejich příbuzní? Proč si někdy s pomáhajícími nerozumějí 
a v čem pomáhající spatřují svá selhání? Prezentovány 
budou především výsledky studií Wolfganga Schmidbauera 
a jeho doporučení pro kvalitativní změny v praxi.
Štěstí je emoce i věda
Historické modely štěstí, typy a druhy štěstí. Od 70. let 20. 
století existuje v USA samostatný vědní obor o štěstí. Vliv 
felicitologie na rozvoj pozitivní psychologie. Prezentace 
výsledků současného bádání o štěstí. V čem spatřují dnešní 
lidé štěstí a kde hledají rady, jak jej získat – v některých vy-
braných státech i u nás. Etické konotace nadvlády konzumu 
při absenci hodnotově vyprázdněné Evropy. 

3/23 Současné chirurgické postupy v každodenní 
praxi (nejen) praktického lékaře
Datum: 14. 1. 2023
Forma: ONLINE
Délka: 5 hodin
Garant: doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., I. chirurgická 
klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
• NPB – stále živé téma – diagnostika a současné terapeu-

tické postupy
doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
• Karcinom pankreatu – onemocnění, u kterého čas hraje 

skutečně podstatnou roli
MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.
• Karcinom plic – quo vadis?
MUDr. Pavel Skalický, Ph.D.
• Cholelithiáza – současná doporučení pro diagnostiku 

a léčbu
MUDr. Nora Zlámalová, MUDr. Daniel Stehlík
• Karcinom prsu – od mutilujících výkonů k výkonům zá-

chovným a onkoplastickým

2/23 seminář 
Proč a jak porozumět reprezentantům pomáhajících 
profesí? 
Jak plyne čas v dobách míru, krizí a nemocí
Datum: 11. 2. 2023 od 9.00 hod.
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9 – 
Libeň
Délka: 4 hodin
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 700 Kč
Přednášející: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Odborný garant akce: MUDr. Marcela Křížová, prof. PhDr. 
Radek Ptáček, Ph.D., MBA
Program:
Proč a  jak porozumět reprezentantům pomáhajících 
profesí? 
O individuálních motivech volby pomáhající profese, ide-
ální představy a realita zvolené role. Co očekávají pacienti 
a jejich příbuzní? Proč si někdy s pomáhajícími nerozumějí 
a v čem pomáhající spatřují svá selhání? Prezentovány 
budou především výsledky studií Wolfganga Schmidbauera 
a jeho doporučení pro kvalitativní změny v praxi.
Jak plyne čas v dobách míru, krizí a nemocí
Čas není objektivní realitou. Popis původního bezčasí. Čas 
jako základní měřítko organizované společnosti. Historie 
měření času, lineární chápání času, zrychlování času bio-
logické i individuální. Hektická doba a pocit nedostatku 
času a proč ho vůbec nemají senioři. Význam přítomnosti. 
Krize politické, hospodářské, pandemické, válečné: světové 
i lokální. „Nekonečný“ čas v době nemoci. Očekávání, co 
bude a co může být dál. 

LÉKAŘ
OBLAST SMLUVNÍ POLITIKY 

 ustredi.prace@vzp.cz
 www.zdravakariera.cz

Skvělé místo pro člověka, který chce s námi analyzovat
a kultivovat síť smluvních poskytovatelů zdravotních 
služeb. Přidejte se ke zdravé kariéře v Praze.
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemoc-
nice Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 
– primář Urologického oddělení. Předpoklady: VŠ lé-
kařského směru, atestace II. stupně nebo specializovaná 
způsob. v oboru urologie, licence ČLK k výkonu funkce 
vedoucího lékaře-primáře ve zdrav. zař. v oboru urologie, 
příp. splnění podmínek pro její získání před nástupem do 
funkce, diplom ČLK celoživ. vzdělávání lékařů, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost. Požadavky: min. 10 let praxe 
v oboru, orientace v ekonomice zdravotnictví, organizační, 
komunikační a manažerské schopnosti, osobnostní a pro-
fesionální předpoklady pro řízení prac. týmu, uživ. znalost 
PC, aktivní znalost alespoň jednoho svět. jazyka. Nabízíme: 
práci na moderním a špičkově vybaveném pracovišti, mož-
nost plné realizace v oboru včetně robotické chirurgie, 
velmi dobré platové podmínky, dodatková dovolená, další 
pracovní volno a další zaměstnanecké benefity. Předpoklá-
daný termín nástupu od 1.1.2023 nebo po dohodě. Podrobné 
informace o výběrovém řízení na webu kariera.uvn.cz. 
Uzávěrka výběrového řízení 18.11.2022
Na polikliniku v Praze 9-Kyje přijmeme na flexibilní úva-
zek lékaře/ku v oboru radiologie a zobrazovací metody 
a dále lékaře/ku v oboru diabetologie/interna. Nabízí-
me: zajímavé mzdové ohodnocení, podporu vzdělávání, 
přátelský kolektiv, zázemí polikliniky, zaměstnanecké 
benefity. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555,  
kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a do-
rost/pediatr a preferujete ambulantní provoz u stabilního 
zaměstnavatele? Aktuálně nabízíme spolupráci v těchto 
lokalitách: Brodek u Prostějova, České Budějovice, Pra-
ha (Kobylisy, Kyje), Meziměstí, Most, Pacov a Pelhřimov 
(flexibilní úvazek), Ústí nad Labem. Nabízíme: zajímavé 
mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditova-
ná pracoviště, zajištění specializačního vzdělávání v oboru 
včetně dalšího vzdělávání, podporu při chodu ordinace 
s minimem administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 
733 679 555, kariera@mediclinic.cz

Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka 
u stabilního zaměstnavatele? Aktuálně nabízíme spolu-
práci v těchto lokalitách: Brno, Český Krumlov, Doksy, 
Louny, Moravská Třebová, Most, Nové Město p. Smrkem, 
Opava, Pacov (okr. Pelhřimov), Praha 4, Šumperk (část. 
úvazek), Ústí n. Labem, Vrchlabí, Kroměříž, Zlín. Nevá-
hejte se nám také ozvat, pokud máte zájem o jinou lokalitu. 
Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké 
benefity, akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního 
vzdělávání v oboru včetně dalšího vzdělávání, podporu 
při chodu ordinace s minimem administrativy. Kontakt: 
Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáme do naší diabetologické ordinace v Plzni lékaře 
(ku) jako pravidelný zástup na 1–2 dny v týdnu s možností 
budoucího rozšíření až na plný úvazek. Široká klientela 
pacientů, osobní rozvoj, možné studie. Kontakt: 377 531 655
Nabízíme práci v zavedené a moderní ordinaci VPL v Ho-
doníně. Možno na plný i částečný úvazek na akreditovaném 
pracovišti, možné doškolení a vzdělání v oboru. Vhodné pro 
lékaře s atestací nebo kmenem. Zajímavé platové podmín-
ky. Kontakt: Bivamed@email.cz
Cestujete rádi? Nevadí vám častá změna místa působení? 
Umíte se rychle adaptovat na nové prostředí? Hledáme 
atestovaného VPL „lékaře na zavolání“ pro zastoupení 
lékaře v ordinaci v případě nenadálé události pro oblast 
Čechy. Nabízíme: finanční odměna až do výše 120 000 
Kč čistého při úvazku 30 hod./týden, placené vzděláva-
cí akce až do výše 20 000 Kč/rok, služební automobil,  
25 dní dovolené/rok, 3 dny sick day/rok, možnost rekreace 
ve firemních objektech a spousta dalších benefitů. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do nadstandardně vybavených ordinací VPL v Kácově 
a Sázavě hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvaz-
ku (30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů či před atestací, 
dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kom-
pletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací 
akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované pracoviště, 
hledá psychiatra nebo lékaře bez specializované způ-
sobilosti. Náborový příspěvek nabízíme pro psychiatra  
500 000 Kč a pro lékaře bez specializované způsobilosti 
v oboru psychiatrie 300 000 Kč. Dále nabízíme výborné 
pracovní podmínky, nadstandardní platové ohodnocení 
a příjemné pracovní prostředí v malém kolektivu. Kon-
takt: Ing. Zdeněk Majer, ředitel, 602 164 086, reditel@
pllnare.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy přijme praktického lékaře/
lékařku. Požadujeme: VŠ vzdělání a specializaci v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství • 
praxi 5 let • znalost ambulantního lékařského SW PC dok-

tor – výhodou • Nabízíme: mzdu ve výši 87 360 Kč/měsíčně 
a úvazek 37,5 hod. nebo dle dohody, jednosměnný provoz • 
vybavenou ordinaci (přístroj CRP, EKG, Rapid Test a další) 
• smlouvy se zdravotními pojišťovnami • možnost odborné-
ho a dalšího vzdělávání • výrazně zlevněné zaměstnanecké 
jízdné i pro rodinné příslušníky (lítačka) • penzijní připo-
jištění po roce výkonu práce v hodnotě 1400 Kč měsíčně 
• stravenky v hodnotě 110 Kč • 5 týdnů dovolené • 3 dny 
zdravotního volna s náhradou mzdy/rok • poukázky Flexi 
Pass ve výši 4000 Kč/rok • příspěvek na dětskou rekreaci 
až do výše 5100 Kč a další zajímavé benefity. Možnost práce 
na zkrácený úvazek/práce vhodná i pro důchodce/výraz-
ně individuální přístup • v ordinaci je zkušená a šikovná 
sestra • ordinace je umístěna v lokalitě Praha 6 • Kontakt:  
Mgr. Zuzana Větrovcová 725 368 140
Do nadstandardně vybavených ordinací VPL v Kroměříži 
a Přerově hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíc při plném úvazku (30 
hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, moder-
ně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). 
Vhodné i pro lékaře interních oborů či před atestací, do-
hled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní 
přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až 
do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů Boršice – na 2 hodiny 1x 
za 14 dní. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů Přístav Šumperk – Ar-
máda spásy na 3 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. 
Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní 
medicína apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemoc-
nici nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v obci Vrbno pod Pradě-
dem na 5 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhod-
né pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medi-
cína apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici 
nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225
Do zavedené dětské ordinace v Kladně hledáme lékaře 
s atestací z PLDD nebo pediatrie na plný či částečný úva-
zek. Nabízíme: samostatnost při rozhodování o léčebných 
postupech, podpůrný tým, minimum administrativy. Mzda 
až 90 tisíc Kč čistého/měsíc, možnost dalšího vzdělávání. 
Plný úvazek 30 hod./týden, 5 týdnů dovolené. Vhodné i pro 
lékaře v předatestační přípravě. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Moderně vybavené akreditované pracoviště VPL (okr. 
Tábor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravo-
vání, v případě zájmu služební byt v blízkosti ordinace. 
Kontakt: 720 395 250
Hledám kolegyni/kolegu s atestací z VPL na dlouhodo-
bou spolupráci v ordinaci v Kuřimi (okres Brno-venkov). 
Jedná se o dobře přístrojově vybavenou ordinaci (EKG, 
TK holter, CRP,…) s přátelským kolektivem. Výhodou je 
i zázemí polikliniky. Nabízím částečný pracovní úvazek 
(možnost rozšíření v budoucnu) s adekvátním finančním 
ohodnocením. Důležitá je pro mě spolehlivost, týmová 
spolupráce a empatický přístup k pacientům. Kontakt: 
hladka.lucie@email.cz
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 přijme 
psychiatra. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou 
ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé fi-
nanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek 
na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na 
e-mail: h.zivcakova@prahamp.cz, 222 924 214
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace přijme lékaře/
lékařku na oddělení: neurologie. Požadujeme: • ukončené 
vysokoškolské vzdělání. Nabízíme: • při nástupu absol-
ventovi náleží plat dle 11. platové třídy, tj. 38 980 Kč, po 
zařazení do oboru plat dle třídy 12, tj. 41 380 Kč • celý 
úvazek, po dohodě i částečný • možnost odborného růstu na 
akreditovaných pracovištích, absolvování atestačních stáží 
a atestace, nebudete vázáni stabilizační dohodou • náboro-
vý příspěvek až 300 000 Kč, po získání kmene další odměna 
• lékař není ve službě sám, vždy slouží i zkušenější kolega • 
možnost využití moderního komplementu – vybavené labo-
ratoře, RDG pracoviště s magnetickou rezonancí, oddělení 
nukleární medicíny • ubytování v areálu, zaměstnanecké 
benefity. Bližší informace poskytne náměstek LPP, MUDr. 
Josef Blažek, 606 310 312, blazek.josef@nemkyj.cz 
Hledáme lékaře do domova seniorů ve Vizovicích – na  
6 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro 
lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v Břeclavi na 13 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Mož-
nost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL v Traplicích 
hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční odměna 
až 90 000 Kč čistého/měsíc při plném úvazku (30 hodin/
týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, moderně vyba-
vená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné 
i pro lékaře interních oborů či před atestací, dohled zkuše-
ného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní přípravou 
k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225

Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v Hodkovicích nad Mohelkou hledáme lékaře. Finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíc při plném úvazku  
(30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, mož-
nost částečného úvazku. Moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI), vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
zajistíme kompletní přípravu k atestaci, příspěvek na vzdě-
lávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Náborový příspěvek 
ve výši jedné měsíční mzdy (splatný po zkušební době). 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Přijmu pediatra-praktického lékaře pro děti a dorost 
do zavedené ordinace PLDD v Olomouci. Úvazek 0,5 i vyš-
ší, případně dle dohody. Nástup od 1.1.2023. Zájemci tel.  
604 581 913 večer nebo zprávu, ozvu se zpět.
Hledám praktickou lékařku/ lékaře k práci ve své ordi-
naci na 1 den v týdnu. 3000 Kč/den. Ideální pro lékařku na 
MD. Kontakt: 775 999 094
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Úvazek 
dle domluvy. Nadstandardní vybavení, spektrum všech 
výkonů vč. estetiky. Výborné platové ohodnocení. Možno 
i před atestací. Jsme akreditované vzdělávací pracoviště. 
Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Nemocnice Tanvald, s.r.o., hledá lékaře: 1) na oddělení ná-
sledné péče. Požadované vzdělání: specializovaná způsobi-
lost v oboru vnitřní lékařství a geriatrie, 2) na oddělení NIP 
a JIP. Požadované vzdělání: specializovaná způsobilost 
v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Požadavky: 
zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost. Nabízíme: 
zajímavé finanční ohodnocení, přátelské a moderní pra-
covní prostředí, příspěvek na stravování, ubytování, 5 týd-
nů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění. Kontakt:  
vera.chvojkova@mediterra.cz, 483 367 354
Nemocnice Tanvald, s.r.o., hledá lékaře/ku na pozici pri-
máře na oddělení NIP a JIP. Požadavky: VŠ LF, speci-
alizovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína, licence ČLK pro výkon funkce primáře, občanská 
a morální bezúhonnost, minimálně 10 let praxe v oboru. 
Nabízíme přátelské a moderní pracovní prostředí, smluvní 
nadstandardní plat, flexibilní pracovní doba, 5 týdnů dovo-
lené. Zajištění ubytování, dotované stravování, příspěvek 
na penzijní připojištění a další benefity. Nástup možný 
ihned nebo dle dohody. Kontakt: lékařský ředitel MUDr. 
Malikdin Andar, malikdin.andar@mediterra.cz nebo 
na tel. 601 122 880
Oční ambulance s akreditací pro spec. vzdělávání přijme 
lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základním kme-
nem) do oční ambulance v Šumperku. Nabízíme úvazek 
0,5–1,0, individuální pracovní doba. Možný 4denní pra-
covní týden, 32 hod. za plnou mzdu. Platové ohodnocení 
až 130 000 Kč měsíčně. Další benefity: stravné, možnost 
služebního bytu. Možnost dalšího výrazného příjmu z es-
tetické chirurgie. Spolupráce zkušených sester a optomet-
risty, moderní přístrojové vybavení. Kontakt: 608 840 531, 
optomedic@seznam.cz
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 přijme prak-
tického lékaře s atestací, pediatra, foniatra a lékaře 
stomatologa. Nabízíme zavedenou a moderně vybave-
nou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé 
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek 
na vzdělávání, příspěvek na kulturu a další benefity. Své 
CV prosím zasílejte na e-mail d.nejtkova@prahamp.cz,  
tel. 222 924 214
SurGal Clinic, s.r.o., se sídlem Drobného 38–40, 602 00 
Brno, akreditované pracoviště ortopedie, vyhlašuje vý-
běrové řízení na pozici: lékař-ortoped. Požadujeme: VŠ 
vzdělání lékařského směru, specializaci/II. atestaci v oboru 
ortopedie a traumatologie, trestní bezúhonnost, loajalitu, 
samostatnost, nadstandardní přístup k pacientům/plnění 
pracovních povinností. Nabízíme: práci na plný úvazek na 
akreditovaném pracovišti, rozmanitá práce (ambulance, 
op. sál, oddělení), nadstandardní finanční ohodnocení, 
příspěvek na vzdělávání, dopravu, závodní stravování, 
zaměstnanecké benefity a další. Mzda bude upřesněna 
při osobním jednání. Nástup dle dohody. Kontakt: živo-
topis s  motivačním dopisem prosím zašlete na e-mail  
novotny@surgalclinic.cz
Poliklinika Prosek, a.s., Praha 9 přijme do prac. poměru do 
ambulance lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru: 
vnitřní lékařství (interna) a diabetologie. Nástup ihned 
nebo dle dohody. Vhodné i pro důchodce (věk není rozho-
dující). Jedná se o kratší úvazky 2–3 dny v týdnu. Nabízíme 
např.: možnost zajištění ubytování, eventuálně přidělení 
služebního bytu. Příspěvek na stravu, penzijní připojiš-
tění, očkování a kulturu. Karta na volnočasové aktivity.  
5 týdnů dovolené, 3 dny zdrav. volno, podpora vzdělávání. 
Kontakt: Prchalová Olga, personální odd., 266 010 106, 
 prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
Spol. ResTrial GastroEndo s.r.o. hledá lékaře (chirurga, 
gastroenterologa) do proktologické ambulance svých 
klinik na Praze 4 a Praze 8. Používáme metodu Hemoron. 
Nabízíme nadstandardní finanční podmínky, libovolný 
úvazek i v odp. hod. Kontakt: 603 477 798
Společnost ResTrial GastroEndo s.r.o. hledá gastroentero-
loga do ambulance svých klinik na Praze 4 a Praze 8. Prová-
díme kompletní spektrum diagnostických a terapeutických 
endoskopických výkonů, sonografii, funkční vyšetření jícnu. 
Kontakt: 603 477 798
Nebaví vás zbytečná administrativa, máte rádi svou profesi 
a hledáte možnost, jak dělat, co máte rádi? V tom případě 
hledáme právě vás. Společnost Všeobecný lékař s.r.o. hledá 
lékaře L2 či L3 do ordinace VPL v Kroměříži, na celý či 
zkrácený úvazek. Finanční odměna až 90 000 Kč čistého/
měsíc při úvazku 30 hodin/týdně, možnost částečného 
úvazku, flexibilní volba ordinačních hodin, moderně vy-
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bavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné 
i pro lékaře interních oborů či před atestací, dohled zkuše-
ného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní přípravou 
k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: monika.klirova@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Příbrami a do domova seniorů 
hledáme lékaře (L2–L3). Nabízíme: finanční odměna až 100 
000 Kč čistého, flexibilní volba ordinačních hodin, moderně 
vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Možnost 
konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního 
lékařství). Placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. 
Vhodné i pro lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifi-
kovat na VPL. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225
Do moderní ordinace VPL ve Zruči nad Sázavou hledáme 
lékaře L2/L3 na částečný úvazek (10 hod./týdně) s možností 
navýšení úvazku. Nabízíme: finanční odměna až 583 Kč čisté-
ho/hod., ordinační hodiny si zvolíte sami. Možnost konzultace 
s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství). 
Placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL; za-
jistíme kompletní přípravu k atestaci se zkušeným školitelem. 
Kontakt: monika.klirova@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zaběhnuté, moderně vybavené ordinace na Mělníku 
hledáme lékaře L3/L2 na plný či částečný úvazek (plný 
úvazek 30 hod./týdně). Ordinační hodiny si můžete rozvrh-
nout sami. Zkušené sestry a možnost konzultací s našimi 
konziliáři je samozřejmostí, vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajiš-
těn, zajistíme kompletní přípravu k  atestaci, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Mzda až  
90 000 Kč čistého/měsíc při celém úvazku. Kontakt: monika.
klirova@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Lékař LDN. Poličská nemocnice, s.r.o., v Poličce, přijme lékaře 
na lůžka LDN, dle dohody možný částečný úvazek na interní 
ambulanci. Požadovaná spec. způsobilost v oborech vnitřní 
lékařství nebo geriatrie. Kontakt: ldn@azass.cz, 732 567 007
Moderně vybavená soukromá ORL ordinace na Pra-
ze 8 hledá lékaře/lékařku na částečný pracovní úvazek  
(2–3 dny v týdnu). Kontakt: ambulance@orl-karlin.cz; 
603 457 375
Přemýšlíte o dráze praktického lékaře nebo se tomuto 
skvělému oboru již věnujete a chcete své síly spojit v jed-
nom super kolektivu? Hledáme nejen atestované lékaře, 
ale i nadšené kolegy, kteří se v této specializaci teprve při-
pravují nebo o ní uvažují. S lékaři vytváříme plán na míru. 
Umíme pracovat, léčit, díky akreditacím vzdělávat, podpořit 
se a společně budovat, co má smysl. K podmínkám spolu-
práce přistupujeme individuálně. Těšíme se na váš kontakt,  
608 565 969, vedeni.vaspraktik@gmail.com
Do kožní ambulance v Přerově přijmu lékaře dermatove-
nerologa. Pracovní úvazek podle dohody. V případě zájmu 
volejte 604 312 099 nebo pište na mail info@dlcentrum.cz
Privátní Ambulance ORL v Praze zaměstná lékaře se speciali-
zovanou způsobilostí v oboru na 1–3 dny v týdnu. Ordinace je 
velmi dobře zavedená a předpisově zařízena a je také v kom-
pletně vybavené moderní poliklinice. Praxe se připravuje k pří-
padnému prodeji, kdy nový zaměstnanec může být při koupi 
upřednostněn. Kontakt: ambpraha@email.cz
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL na Hodonínsku 
hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční odměna 
až 90 000 Kč čistého/měsíc při plném úvazku (30 hodin/
týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, moderně vyba-
vená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné 
i pro lékaře interních oborů či před atestací, dohled zkuše-
ného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní přípravou 
k  atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Řevničově hledáme praktic-
kého lékaře (L1). Nabízíme: finanční odměna až 60 000 Kč 
čistého měsíčně při plném úvazku (30 hodin týdně), flexi-
bilní volba ordinačních hodin, možnost částečného úvazku, 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI), podpora specialistů a konziliářů z různých oborů, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč ročně. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do velmi dobře vedené ordinace VPL v Němčicích nad 
Hanou hledáme lékaře (L1 – po absolvování interny) na 
plný úvazek. Nabízíme: finanční odměna až 60 000 Kč 
čistého, prostor pro skutečnou práci lékaře bez zatížení 
administrativy, zázemí silné, přesto vztahově rodinné 
firmy, možnost vlastního odborného i osobního růstu 
s finanční podporou až do výše 20 000 Kč/ročně dle vaší 
volby. Vhodné také pro lékaře interních oborů, dohled 
zkušeného školitele zajištěn. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře (L2 nebo L3) na dočasný zástup, 10–15 hod./
týdně, do plně fungující ordinace VPL ve Vrdech, mzda 900 
Kč/hod. čistého. Ordinační hodiny dle vašich možností, mo-
derně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). 
Možnost dlouhodobé spolupráce. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Prodám praxi VPL na Praze 8, 2200 registrovaných pacien-
tů, moderní prostory polikliniky. Termín realizace dle do-
mluvy. Kontakt: prodejvplpraha@gmail.com, 776 711 236
Hledáme lékařku nebo lékaře gynekologa do ordinace 
v Praze 5. Nadstandardní ohodnocení, přátelský kolektiv, 
podpora vzdělávání a další benefity. Velikost úvazku dle do-
hody. Pošlete své CV a kontakt na zenskylekar@seznam.cz  
nebo volejte na 736 732 781
Do zavedených ordinací v  Praze 6 hledáme lékaře/lé-
kařku VPL, PLDD a GYN. Zkušené sestry, bez admini-
strativy, skvělý kolektiv i mzdové ohodnocení. Kontakt: 
d.pauknerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz

Neurologická ambulance v Praze 4 hledá rehabilitačního 
lékaře. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, úvazek dle 
dohody. Kontakt: 602 685 530, 725 704 234, harmonie@
harmoniepraha.cz
Do akreditované ordinace VPL v Telči hledáme lékaře L1 
na plný úvazek (30 hod./týdně). Nabízíme: finanční od-
měna až 40 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 
hod./týdně), flexibilní volba ordinačních hodin (možnost 
částečného úvazku), moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Oldřišově u Opavy hledáme 
lékaře (L2–L3) na plný úvazek 30 hod./týdně (možné i na 
zkrácený úvazek). Nabízíme: finanční odměna až 90 000 
Kč čistého, flexibilní volba ordinačních hodin, prostor pro 
skutečnou práci lékaře bez zatížení administrativy, zázemí 
silné, přesto vztahově rodinné firmy, možnost vlastního 
odborného i osobního růstu s finanční podporou až do výše 
20 000 Kč/ročně dle vaší volby. Vhodné také pro lékaře in-
terních oborů, dohled zkušeného školitele zajištěn. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL v Ústí nad La-
bem hledáme lékaře (L2 nebo L3) na částečný úvazek 2–3 
dny v týdnu. Finanční odměna až 600 Kč/hodinu čistého, 
flexibilní volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordi-
nace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře 
interních oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL Lysice hledáme lékaře (L2 nebo 
L3) na dočasný zástup na celý či částečný úvazek. Finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, mo-
derně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do psychiatrické ordinace na Praze 6 přijmeme lékaře pro 
obor dětské a dorostové psychiatrie. Kontakt: ordinace@
psychiatrie-urban.cz; 606 626 691, www.psychiatrie-
-urban.cz
Ordinace VPL Nové Butovice-Praha 5, nabízí dlouhodobý 
HPP (L2) na 8 i více dní v měsíci dle vlastní volby. Fixní 
plat dle úvazku plus 1/2 z hodnoty provedených výkonů. 
Výhled převzetí praxe. EKG, CRP, UZ, ABI, Medevio.  
Kontakt: robdefab@gmail.com
Hledáme psychiatra na 1–3,5 dne týdně do týmu v am-
bulanci v Praze 9-Letňany, možnost případné kombinace 
s úvazkem v psychoterapeutickém zařízení na Praze 2. Více 
informací na 608 888 867 nebo heliocdz@seznam.cz, 
www.heliocentrum.cz
Koupím ordinaci VPL v Praze a okolí. V případě potře-
by možnost další spolupráce. Nejsem řetězec. Kontakt:  
602 380 513
VPL Teplice. Přijmeme lékaře do akreditované ordinace 
VPL v Teplicích. Jsme rodinná firma – otec a syn. Ideálně 
lékaře s kmenem interním nebo VPL či s atestací. Poskytuje-
me i RM pro absolventy. Nabízíme férové jednání, moderní 
ordinace, mladý kolektiv, úhradu vzdělávání a další benefity. 
Nadstandardní vybavení ordinací včetně UZ. Mzda dle kva-
lifikace a časových možností – nabízíme i zkrácený úvazek. 
Pracovní dobu lze flexibilně domluvit (např. pro lékařky na 
RD nebo s malými dětmi). Kontakt: 606 612 606, jaroslav.
bartos@lekarteplice.cz
Hledáme oftalmologa do zavedené oční ambulance. 
Moderní ordinace s kompletním přístroj. vybavením je 
v Praze 3. Výhodné fin. podmínky, individuální domluva. 
Kontakt: ocniordinace@post.cz nebo tel. 773 952 600
Do gastroenterologické ordinace v Praze přijmeme endo-
skopickou sestru. Výše úvazku a pracovní doba dle do-
mluvy – lze i jako vedlejší pracovní poměr. V případě zájmu 
nás prosím kontaktujte: 604 305 825, praxePL@email.cz
Do gastroenterologické ordinace v Praze přijmeme lékařku/
lékaře – endoskopistu. Výše úvazku a pracovní doba dle do-
mluvy – lze i jako vedlejší pracovní poměr. V případě zájmu 
nás prosím kontaktujte: 604 305 825, praxePL@email.cz
Lékařku alespoň s kmenem pro výpomoc v ordinaci na 
0,5–1 den sháním pro gynekologické ordinace v Kladně 
a ve Slaném. Na podmínkách se jistě dohodneme, nástup 
možný ihned. Kontakt: 603 933 951
Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, 
přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v  oboru 
neurologie. Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, 
náborový příspěvek 500 000 Kč, městský byt, prostor pro 
pracovní a osobní rozvoj, práci v akreditované nemocnici dle 
SAK ČR, závodní stravování a další zaměstnanecké benefity. 
Počátkem roku 2023 bude otevřen nový Pavilon péče o rodi-
nu zahrnující nově vybudované prostory pro neurologické 
oddělení. Bližší informace na www.hospital-pe.cz v odkaze 
volná místa. Kontakt: 565 355 121, 565 355 122
Restrial Brno: do naší zavedené a moderně vybavené ambu-
lance v Brně hledáme lékaře pro obor diabetologie. Nástup 
je možný i bez dokončené atestace, kromě plného úvazku na-
bízíme i dočasnou brigádu za mateřskou dovolenou. Více in-
formací na office-brno@restrial.com a na tel. 731 611 860
Výběrové řízení na rezidenční místo. Všeobecný lékař Juni-
or, s.r.o., IČ 10874861, se sídlem: 1. máje 67, 281 63 Kozoje-
dy, vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva 
zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb., výběrové řízení na 
rezidenční místo lékaře v oboru: pediatrie II. Pracoviště: 
Kodaňská 436/17, 101 00 Praha 10, Vinohradská 1381/77, 120 
00 Praha 2, Litevská 2720, 272 01 Kladno-Kročehlavy. Lhůta 
pro podání přihlášek do výběrového řízení: od 6.9.2022 
do 20.10.2022. Určeno pro: absolventy/tky magisterského 

vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství, či lé-
kaře/řky ve specializační přípravě. Kontakt: Mgr. Monika 
Klírová, monika.klirova@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do ordinace VPL na Kladně přijmeme lékaře na plný 
nebo částečný úvazek, možno jen zástupy. Atraktivní fi-
nanční ohodnocení, zkušená sestra. Kontakt: 602 650 312,  
info@genecare.cz
Do moderní ordinace VPL – Praha 8 hledám kolegu léka-
ře na plný nebo částečný úvazek. Nabízím nadstandardní 
finanční ohodnocení a další benefity dle dohody. Vhodné 
i pro lékaře L1, školitel k dispozici. Své CV prosím zasílejte 
na naborvpl@seznam.cz, tel. 731 421 779
Hledáme lékaře/ku (PLPD, internista, i před atestací).  
30 hod./týden, nástupní plat 103 000 Kč za měs. Místo výko-
nu: Mladá Boleslav. Kontakt: info@medling.cz
Zavedená neurologická ambulance na Praze 4, ulice 
Zárubova, hledá na částečný úvazek lékaře neurologa, 
dětského neurologa. Nabízíme dobré platové pod-
mínky, skvělý kolektiv. Kontakt: Andrea Folaufová, 
607 558 624
Do zavedené gynekologické ambulance ve Staré Boleslavi 
přijmeme gynekologa/žku na částečný úvazek. Kontakt: 
604 729 000
FortMedica přijme ORL lékaře do ambulance v  Praze 
(Modřany/Budějovická/Kartouzská) – plný/část. úv. Fin. 
podmínky: od 600 Kč/hod. + výkon. bonus (při 100% úv. 
cca 15–30 tis. Kč/měs.) + další odměny a benefity. Kontakt: 
602 381 268, kariera@fortmedica.cz
VPL Brno-střed. Hledám kolegu do ordinace praktic-
kého lékaře VPL v Brně, ul. Nové sady, na pravidelnou 
i nepravidelnou spolupráci. Kontakt: ordinace@plns.
cz, 773 730 330
Do ordinace VPL v  Ostravě přijmeme lékaře na plný/
částečný úvazek. Tým 2 lékařů, sestra, recepce. Mzda od  
100 tis. Kč + bonusy. Férové jednání, kolegialita, kvalita, 
zodpovědnost, týmová spolupráce. Kontakt: janzamostny@
gmail.com, 602 215 094
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře anes-
teziologa, internistu a praktického lékaře, radiologa. 
Možnost zkráceného úvazku. Na úseku anesteziologie mož-
nost práce v pohotovostních službách na DPP či na úvazek. 
Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, zajímavé 
benefity, nadstandardní finanční ohodnocení. Možnost za-
jištění pronájmu bytu. Kontakt: personalni@upmd.eu,  
296 511 240/800
Do psychiatrické ambulance v Praze, zaměřené na zahranič-
ní klienty, hledám jazykově vybaveného kolegu psychiatra-
(čku) na spolupráci dle individuální domluvy. Podmínkou je 
oprávnění k výkonu sam. praxe a zkušenost v oboru. Volejte 
604 220 920
Hledáme psychiatra(čku) do naší velké ambulance na Vysoči-
ně, a to na celý nebo zkrácený úvazek. Všechny typy spolupráce 
jsou možné. V případě zájmu, prosím, volejte na 604 220 920

Hledám lékaře na libovolný úvazek do ordinace VPL v Hum-
polci. Kontakt: praktik.humpolec@gmail.com
Do moderně zavedené ordinace VPL v Zábřehu hledáme 
VPL na plný úvazek. Nadstandardní mzdové ohodnoce-
ní, (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI), příspěvek na stra- 
vování, s  možností budoucího odkoupení. Kontakt:  
info@medikapraktik.cz, 725 949 595
Nabízíme částečný nebo plný úvazek lékaře na ORL ambulanci 
v Ostravě-Zábřehu na poliklinice na nám. SNP, plně vybavená, 
po rekonstrukci, mzda dohodou, volejte na tel. 604 953 050
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme lékaře specialistu 
v oboru RHB, lékaře s kmenem pro obor RHB. Další in-
formace: Yvona Vlčková, 222 801 370, vlckova@nnfp.cz, 
www.nnfp.cz
Do našeho zařízení, které je akreditované MZČR pro obor 
dermatovenerologie, přijmeme lékaře/ku na celý i zkrá-
cený prac. úvazek. Pozice je vhodná též pro mladé lékaře/
řky, jež mají splněný kmen u lůžka (případně důchodce). Ná-
stup možný ihned nebo dle domluvy. Kontakt: 605 495 898, 
voborilova@poliklinikaipp.cz
Pro naše pracoviště v centru Prahy hledáme atestovaného 
kardiologa do plně vybavené ordinace. Nabízíme přátel-
ské prostředí a profesionální přístup a zázemí Polikliniky  
na metru I. P. Pavlova. Úvazek dle domluvy. Kontakt:  
605 495 898, voborilova@poliklinikaipp.cz
Hledáme atestovaného endokrinologa/žku. Nabízíme přá-
telské prostředí, profesionální přístup a zázemí Polikliniky 
v centru Prahy. Prac. úvazek dle dohody. Kontakt: 605 495 898,  
voborilova@poliklinikaipp.cz
Hledáme atestovaného neurologa do plně vybavené ordinace. 
Nabízíme přátelské prostředí a profesionální přístup. Výborná 
dostupnost přímo na metro Kolbenova. Kontakt: 605 495 898, 
voborilova@poliklinikaipp.cz
Přijmeme všeobecnou sestru na plný úvazek do ortope-
dických ambulancí v Praze. Požadujeme znalost práce na 
pc, zodpovědnost, schopnost vedení ordinace. Přátelský ko-
lektiv, jistoty zavedené společnosti. Kontakt: 733 738 394,  
kancelarbarrandov@centrum.cz
Přijmeme fyzioterapeuty do ordinací po celé Praze. VŠ 
podmínkou. Individuální dohoda platových podmínek, 
pružná pracovní doba, úzká spolupráce s lékaři, 5 týdnů do-
volené, možnost výhodného ubytování. Kontakt: 733 738 394,  
kancelarbarrandov@centrum.cz
Přijmeme chirurga na plný nebo zkrácený úvazek do ordi-
nace na Praze 5. Nabízíme individuální dohodu platových 
podmínek dle vzdělání a zkušeností. Pro mimopražské vý-
hodné ubytování. Nástup možný ihned. Kontakt: 733 738 394,  
ancelarbarrandov@centrum.cz
Zavedená interní ambulance v Ostravě hledá atestovaného 
interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený úvazek. Dob-
ré platové ohodnocení. Požadujeme profesionální přístup. 
Nástup možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, 
funferova@ambicare.eu

SERVIS

PRIMÁŘ/KA ORTOPEDICKÉHO ODDĚLENÍ  
LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje výběrové ří-
zení na obsazení funkce primáře/primářky ortopedického 
oddělení Litomyšlské nemocnice, Nemocnice Pardubické-
ho kraje, a.s., jejímž úkolem bude řízení svěřeného oddělení. 
Nabízíme:
• spolupodílení na rozvoji nemocnice v Litomyšli • vysoce 
odpovědnou, smysluplnou a zajímavou práci s vysokým  
přínosem pro veřejnost • zaměstnanecké benefity (mobilní 
telefon, závodní stravování, 5 týdnů dovolené, 5 sick days).
Požadavky na uchazeče:
• VŠ vzdělání lékařského směru • specializovaná způsobilost 
v ortopedii • minimálně 10 let praxe v oboru • licence ČLK 
pro výkon funkce primáře, příp. splnění podmínek pro její  
vydání • zdravotní způsobilost a bezúhonnost • řídící a orga-
nizační schopnosti • schopnost koordinace a týmové práce  
• komunikační dovednosti. 

Termín doručení přihlášek s požadovanými přílohami  
je do 30.11. 2022 do 15.00 hodin. Bližší informace na  
https://www.nempk.cz/kariera nebo u Kláry Sotonové 
(specialista náboru) 601 212 986, klara.sotonova@nempk.cz
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Zavedená interní ambulance v Týně nad Vltavou hledá ates-
tovaného lékaře/lékařku. Dobré platové ohodnocení, možný 
podíl na zisku ordinace, služební byt. Nástup možný ihned. 
Kontakt: 702 276 702, funferova@ambicare.eu
Zavedená interní ambulance v Tišnově u Brna hledá atesto-
vaného interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený úvazek. 
Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku ordinace, 
služební byt. Nástup možný ihned. Kontakt: 702 276 702, 
funferova@ambicare.eu

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Jsem 57letý internista a gastroenterolog v Praze a okolí. 
Kontakt: 734 429 021

ORDINACE, PRAXE 
Odkoupím ordinaci PL pro dospělé v Pardubickém, Králové-
hradeckém kr. nebo na Vysočině. Kontakt: ladipet@post.cz
Převezmu ambulanci VPL nebo INT v menším městě. Speci-
alizace mám. Kontakt: 607 652 204, praktik-hory@email.cz
ORL praxe v Praze na prodej. Prodám zavedenou ambulanci 
otorhinolaryngologie vedenou jako SRO, velké prostory, přízni-
vý nájem, velmi dobré roční obraty, dlouhodobá klientela. Pro 
více informací a prohlídky volejte 775 679 009
Společnost nabízí zaměstnání lékaři/lékařce do 2 nových ordi-
nací v Praze. Velmi dobré platové podmínky včetně podílu na 
společnosti. Kontaktujte nás na doktorplus@doktorplus.cz
Prodám zavedenou samostatnou gynekologicko-porodnic-
kou ordinaci v Praze 4, právní forma s.r.o., smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami. Kontakt: p4g@volny.cz
Prodám gyn-por. praxi. Praha-východ. Smlouva se všemi 
ZP. Přes 3000 URČ. Kontakt: 731 931 522, prodampraxi@
seznam.cz
Koupím plicní ambulanci (pneumologie a ftizeologie), celá 
ČR. Kontakt: 775 192 462
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně úpl-
ného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. Oceňo-
vání, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: 
www.admedica.cz, 734 763 336, 775 679 982
Koupím ordinaci VPL na Českobudějovicku. Jsem atestovaný 
VPL. Kontakt: 728 887 194
Nabízíme v zastoupení majitelky Jany Tesárkové nebytové 
prostory na ulici E. Krásnohorské 1289/89, Havířov, o velikosti 
124 m2 včetně soc. zařízení. Po dohodě možná rekonstrukce 
dle dohody s nájemcem. Kontakt 603 723 483 (Puterová), 
info@casin.cz
Nabízím k prodeji či pronájmu s možností odkupu velmi dobře 
zavedenou a prosperující praxi VPL v Jihomoravském kraji 
na Kyjovsku. Možnost ubytování v obecním bytě. Schopná 
sestra. 2000 registrovaných pacientů, smlouvy se všemi ZP. 
Kontakt: 737 855 754

Prodám praxi VPL Praze 5, cca 2000 pacientů, vedeno formou 
s.r.o. Mohu pokračovat v zaměstnaneckém poměru na část. 
úvazek. Spěchá. Kontakt: mpmp25@seznam.cz
Prodám praxi pediatrie v  Hlučíně, jako s.r.o. Obrat  
3 000 000 Kč a 1200 registrovaných pacientů. Smlouvy se 
všemi pojišťovnami mimo ZP 209. Výhodou je i blízkost Ost-
ravy. Prodej možný ihned, možnost zástupu nebo VPP lékaře. 
Kontakt: 253 253 900
Prodám zavedenou revmatologickou a interní ordinaci 
v Průhonicích. Smlouvy s poj. 111, 207, 211, 201, 205. Kontakt: 
janabaresova@email.cz
Zavedená ordinace VPL pro dospělé – Rodinný lékař Ledeč 
s.r.o. – zaměstná lékaře. Nabízíme flexibilní úvazek, jistotu od-
kupu, možnost vzájemného zástupu a další benefity. Kontakt: 
731 691 371, lekarka@email.cz
Lékařka hledá ke koupi ordinaci VPL pro dospělé v Praze 
(ideálně Chodov, Opatov, Háje, Krč, Modřany, Braník). Nabízím 
seriózní a rychlé jednání. Kontakt: soukupova-pl@seznam.cz
Prodáme dermatovenerologickou praxi v Praze 11 s roč-
ním obratem 1 600 000 Kč. Praxe je vedena jako s.r.o., máme 
smlouvy s pěti nejvýznamnějšími ZP. Umístění v sídlištní zá-
stavbě. Lékař je ochoten setrvat po dohodě na částečný úvazek. 
Kontakt: 253 253 900
Koupím ordinaci praktického lékaře v Praze, lokalita Praha 
2, 3, 4, 10. Atestaci z všeobecného lékařství mám. Rychlé, pří-
mé a seriózní jednání. Kontakt: 725 272 787, katekk0022@
gmail.com
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Olomouci. 
Výborná lokalita, součást zdravotního centra, smlouvy se ZP. 
Celkový počet registrovaných pacientů cca 2350. Kontakt: 
drchytilova@centrum.cz, 739 971 680
Předám praxi PLDD na Šumpersku. Kontakt: 728 203 170
Soukromé NZZ pronajme 1 samostatnou ambulanci (mož-
no i 2 – propojitelné) v malém zdravotnickém středisku, 
metro Vysočanská, Praha 9. V  pronájmu již ortopedie,  
oční a  psychologie. Nadstandardně vybaveno. Kontakt:  
776 875 513, info@recepce.eu
Předám ordinaci praktického lékaře na vesnici v okre-
se Frýdek-Místek. EKG, CRP, INR, přístroje na fyzikální 
terapii, 2100 registrovaných pacientů. Termín předá-
ní – kdykoli v průběhu roku 2023. Kontakt: 737 762 106,  
jana.mach.60@gmail.com
Přenechám dobře zavedenou praxi PLDD v krásném prostředí 
Veverské Bítýšky. Info na tel. 602 733 174 po 19 hod.
Koupím ordinaci VPL, jsem přímý zájemce (nikoli zprostřed-
kovatel prodeje). Lokalita Praha, příp. Praha-východ. Může být 
i výhledově v roce 2023. Kontakt: medicaloffices@seznam.
cz nebo tel. 731 421 779
Prodám 27 let dobře zavedenou praxi gastroenterologie 
a endoskopie na poliklinice v Praze, FO, z důvodu odchodu 
do důchodu. Vybavení videogastroskop a videokolonoskop, 

s příslušenstvím vč. polypektomie. Dosud 1 lékař a sestra. 
Kontakt: 734 814 806
Prodám dobře zavedenou ordinaci psychiatrie pro děti a do-
spělé v Roudnici nad Labem. Dobrá dostupnost i z Prahy. 
Kontakt: 732 784 194
Koupím ordinaci VPL pro dospělé v Liberci. Nejlépe forma 
s.r.o. Možno během roku 2023 nebo dle dohody. Jsem všeobec-
ný praktický lékař. Prosím o nabídku. Kontakt: handymail@
seznam.cz

ZÁSTUP 
Hledám chirurga k občasnému, nepravidelnému zástupu na 
chirurgické ambulanci ve Slavkově u Brna. Kontakt: 544 221 117
Ortopedie Praha 3 hledá výpomoc kolegy/kolegyně na částeč-
ný úvazek/dohodu. Nadstandardní platové podmínky. Prac. 
doba a rozsah dle domluvy. Kontakt: md.ortopedie@volny.
cz, 607 603 939
Hledáme lékaře na zástup do moderní a vybavené ordinace 
VPL v Hodoníně. Atestace z VPL vítána, ale může být i lékař 
s kmenem VPL/interním. Akreditované pracoviště, v případě 
potřeby dohled zkušeným lékařem zajištěn. Kontakt: Biva-
med@email.cz
Nabízím krátkodobý zástup v  gynekologické ambulan-
ci v  Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Kontakt:  
776 385 688
Sháním zástup do plně zařízené ordinace VPL v  Hradci 
Králové, zástup za mateřskou dovolenou od února 2023, 
možno i  jednotlivé dny. Milý pracovní kolektiv, men-
ší obvod, vhodné i  pro pracující seniory či maminky na  
MD. Kontakt: MUDr. Tereza Buková, 604 1373 36,  
neuropsychiatriehk@seznam.cz
Přijmu PLDD na výpomoc (1–2 dny v týdnu) do zavedené 
ordinace v Praze-Vinohradech. Velmi dobře vybavená ordi-
nace, šikovná sestra. Pomůže se SW a vším okolo. Cena práce 
oboustrannou dohodou. Kontakt: mmaternova@volny.cz

VPRODEJ A KOUPĚ 
Prodám LabPad pro měření INR. Levně, dohodou. Kontakt: 
605 175 481
Nabízíme k prodeji zavedenou neurologickou ambulan-
ci včetně EEG v okrese Žďár n. Sázavou. Zájemci pište na  
e-mail: chirlamedico@seznam.cz
Prodám bezkontaktní oční tonometr Nidek NT 2000MIII, 
pravidelně servisováno včetně kontrol tonometru metrolo-
gickým institutem, cena dohodou. Bližší informace: axa8@
centrum.cz
Mladý lékař s atestací hledá ke koupi ordinaci VPL v Praze, 
preferenčně 8 a 9 a jejich okolí, ale není podmínkou. Chci 
vytvořit místo, kde najdu své štěstí a pacienti spokojenost. 
Prosím o kontakt na mailu spokojenivpraci@seznam.cz.  
Díky a hezký den!

Prodám výborně zavedenou ambulanci praktického lékaře 
v centru Ostravy. Počet registrovaných pacientů: 1700. Kontakt: 
776 091 765, horvath@mudrhorvath.cz
Koupím ordinaci PL nebo smlouvy s pojišťovnami pro Prahu 
7-Holešovice. Nejsem řetězec. Cenu respektuji, jsem lékař, 
přímý zájemce. Kontakt: 721 219 833
Prodám fyzioterapii, odb. 902, pouze smlouvy s pojišťovnami 
pro úvazek 1,0, Praha, vhodné i pro děti, smlouva pro kód 21001, 
www.detska-neurologie.sweb.cz. Prosím pouze písemné 
nabídky: MUDr. B. Gloser, d.neurologie@seznam.cz
Prodám ordinaci VPL v Brně. Kontakt: drbk@email.cz, 
797 691 824
Prodám levně zavedenou oční ordinaci v Rumburku, s.r.o. 
Kontakt: MUDr. Pavla Beránková, pavla.berankova@tiscali.
cz, 606 860 011, 412 333 209
Přístroj Hemoron z ukončené lékařské praxe. Plně funkční. 
Více informací telefonicky: 602 490 646
Levně prodám vybavení gynekologické ambulance. Kontakt: 
SMS 792 361 834
Prodám 2 kusy UZ přístroje (i jednotlivě) Medison Sonoace R7, 
r.v. 2012, provozovány v gyn.-por. ordinaci, konvexní + vaginální 
sonda, pulzní + barevný doppler, bezvadný stav, pravidelné 
PBTK, cena po 15 000 Kč. Kontakt: 777 631 243
Koupím, nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro dospělé 
v Brně a okolí. Možno během roku 2023 nebo dle dohody. 
Jsem atest. PL se zkušenostmi. Prosím o nabídku. Kontakt: 
608 237 086
Prodám přístroj LabPad evolution k provádění IINR. Cena 
dohodou. Kontakt: 724 153 728
Prodám dobře zavedenou praxi praktického lékaře (2000 
pacientů) a interní ambulanci (není podmínkou) v Rychnově 
nad Kněžnou, byt k dispozici. Telefon: 603 814 689
Prodám přístroj QuickRead 101, plně funkční, ve výborném 
stavu, platné EHK. Cena 5000 Kč. Kontakt: 604 651 601

PRONÁJEM 
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4 nabízí k proná-
jmu volné prostory: 1.) v 1. patře budovy B o velikosti 18,66 m2, 
dále pak 23,27 m2 spolu se 17,46 m2, 2.) ve 2. patře budovy A volné 
prostory s možností propojení o velikosti 14,25 m2, 15,95 m2, 16,10 
m2, 17,21 m2 a 22,16 m2, 3.) prostor ve 3. patře o velikosti 13,47 m2, 
4.) prostory ve 4. patře po stomatologii, 2 ordinace o velikosti 
23,59 m2 a 16,29 m2 a ½ čekárny 8,02 m2 (společně s revmato-
logií). Kontakt: jagrova@medistylpharma.cz, 607 761 021
Pronajmu prostory ordinace v centru Berouna, Havlíčkova 
ulice, prostory zavedené praxe, plocha přes 60 m2, 2 místnosti, 
čekárna, zázemí, možno s parkováním. Pronájem 12 000 Kč  
plus služby a energie cca 2000 Kč. Kontakt: 720 170 133
Pronajmu prostory pro ordinaci v centru Kladna, cena osobně. 
Kontakt: 604 751 899, snu1p@seznam.cz
Nabízíme pronájem ordinace ve zdravotním středisku v Karvi-
né-Ráji, bezbariérový přístup. Kontakt: 739 522 313
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Český herec; textová telefonní zpráva. – B. Pak; orientální koberec. – C. Níž než; konec 
modlitby; japonský vojenský šlechtic. – D. Spor; 5. díl tajenky; hlína. – E. Hrdina; popěvek; schránka měkkýše; 
set. – F. Otrhaný; surovina k přípravě chleba; póly. – G. Hlídat na pastvě; peněžní ústav; obrazy sestavené z fotografií. 
– H. Forma léku; jednotky síly; bývalé italské platidlo; druh palmy. – I. SPZ Děčína; 2. díl tajenky; 6. díl tajenky; 
žal. – J. Domácky Viktor; ožeh; vzletný způsob projevu; povrch těla obratlovců. – K. Český básník; píchat; královna 
květin. – L. Domácky Antal; hlučně pít; mořská želva. – M. Část pusinky; cyklistický finiš; bojové vozidlo; kujný 
materiál. – N. České město; 4. díl tajenky; španělská chůva. – O. Hnací strojek; jméno Komenského; předložka. –  
P. Slovensky „zedník“; ženské jméno. – Q. Český herec a zpěvák; americký papoušek.

SVISLE: 1. Kvůli; římskými číslicemi 1505; list papíru. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Americký spisovatel; nádhera; 
vlastní krtkům (řídce); švédské kladina. – 4. Tečka; požitek; český zpěvák; stydlivost. – 5. Značka vysavačů; dveřní 
závěs; domácky Josef; metamorfované horniny. – 6. Tupý; borovodík; paklíč (řídce). – 7. Tlačenice; plášť; německy 
„bratr“. – 8. Německy „nový“; jinde; vývoj k lepšímu stavu. – 9. Zástupy; český malíř (Josef ); temnota. – 10. Nebí-
lené bavlněné tkaniny; vznášet se; anglicky „čas“. – 11. Žid; zvuk hodin; záporná elektroda. – 12. Řeč; navrstvený 
násyp; časný; britský šlechtic. – 13. Osiřelý; chovatel sobů; vypečená vrstva na povrchu pečiva; jméno spisovatele 
Pavla. – 14. Lepkavý hmota; jestliže však; pohanský bůh nižšího řádku; domácky Adéla. – 15. 3. díl tajenky. –  
16. Autor Vinnetoua; avšak; druh pepře.

Pomůcka: bom, ita, kelim, spěrák.

Vidíte-li lékaře, který se nebojí otevřít si příručku ... (dokončení citátu, jehož Arthur Hailey, najdete v tajence). 

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v časopise 

Tempus medicorum 10/2022 se 
skrýval citát od francouzského 
spisovatele a dramatika Molièra: 
Vždy se najde mnoho lidí, kteří 
jsou chytří a znalí světa, ale když 
onemocní, běží všichni ke svému 
lékaři. To je důkaz lidské slabos-
ti, nikoliv lékařské vědy. Ale lé-
kaři musejí na svou vědu věřit, 
jinak by ji nemohli vykonávat.

Knihu Pas a  Pes od Jakuba 
Kynčla z nakladatelství Grada (viz 
anotaci), vyhrává deset vylosova-
ných luštitelů: Miloslav Doupal, 
Krnov; Pavel Hoffer, Pelhřimov; 
Martina Kordová, Beroun; Voj-
těch Mikláš, Praha 4 – Michle; 
Miloš Rajman, Pardubice; Anež-
ka Sixtová, Praha 5; Michaela 
Stypová, Čeladná; Jan Suchomel, 
Dřínov; Zdeňka Víchová, Štram-
berk; Dagmar Vodová, Brno.

Na správné řešení tajenky 

z TM 11/2022 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 30. 11. 2022. 
Výherci se mohou těšit na titul Co-
vid-19, diagnostika, léčba, prevence 
autorů Pavel Dlouhý, Marek Šte-
fan, Aleš Chrdle a kolektiv.

Hodně štěstí!

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

Pas a Pes
Může Čech se stálým zaměstnáním 
vměstnávat do pěti týdnů dovolené 
hromadu dobrodružství na druhém 
konci světa?
Autor propojil životní hobby hraničící 
s posedlostí se svou prací a pravidelně 
dokazuje, že ano. Z klimatizované kan-
celáře rovnou do pralesa s hloupým 
úsměvem na rtech a jet lagu navzdory.
V barvitých příbězích ze Střední a Jižní 
Ameriky se dozvíte, proč mohou být 
krevety ta nejbezpečnější objednáv-
ka, spolu s autorem budete stopovat 
jaguára v belizském pralese, navští-
víte nejděsivější hřbitov světa ležící 
zapomenutý hluboko v poušti Ataca-
ma a potvrdíte si, že v Kolumbii nejdou 
pro výstřel daleko. A když dojde na 
osudové setkání se čtyřnohou tulač-
kou Norií ve vysušené chilské pampě, 
přesvědčíte se o tom, že láska hory 
přenáší. A někdy i ty šestitisícové.
Cena: 449 Kč, stran: 248,  
vydáno: 2022
https://www.grada.cz/ferova-re-
torika-12627/
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Soukromé NZZ pronajme 1 samostatnou ambulanci (možno 
i 2 – propojitelné) v malém zdravotnickém středisku, metro 
Vysočanská, Praha 9. V pronájmu již ortopedie, oční a psy-
chologie. Nadstandardně vybaveno. Kontakt: 776 875 513, 
info@recepce.eu

SLUŽBY 
Víte, že při prodeji praxe OSVČ můžete odvést státu až 36,5 % 
prodejní ceny? SRO – nejjednodušší způsob prodeje a jediná 
možnost reálného dědění praxí. Po pěti letech prodej nedaníte. 
Celá ČR. Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336
Konec roku a termín se blíží – splňujete již nové povinnosti 
podle zákona o odpadech? Zajistíme změny v PŘ, pokyny pro 
nakládání, povinné školení zaměstnanců a další. Vyřešíme 
i celou předpisovou základnu vaší praxe (BOZP, KHS, SÚKL 
atd.) Volejte 734 763 336. www.admedica.cz
Elis a Elis s.r.o. Oceňování praxí. Transformace na SRO. Právní 
i ekonomický servis. Profesionální přístup. Kontakt: poradce@
mybox.cz, 602 437 166

SEZNÁMENÍ 
Lékařka z Brna, 58 let, nekuřačka, ráda pozná milého muže 
pro trvalý vztah. Kontakt: mailproseznameni@email.cz
40letý lékař rád pozná zajímavou a milou parťačku do života, 
která ještě nestihla mít rodinu. Nejlépe střední/jižní Čechy. 
Kontakt: seznaamenii@seznam.cz

RŮZNÉ 
Slovenský kolega (pediatr, neonatolog) poptává k pronájmu od 
1.1.2023 byt v Praze, upřednostňována severní část s dobrou 
dostupností k D8 (ideální 60 m2, 2+1[KK]). Za nabídky předem 
děkuji. Kontakt: 776 444 208, +421 905 248 444
Ordinace PLDD na Praze 1 ráda přijme kolegu/gyni lékaře. 
Spolupráce možná dlouhodobě i krátkodobě, na částečný 
úvazek, možno jen zástupy. Atraktivní fin. ohodnocení, pod-
pora ve vzdělávání, zkušená sestra. Kontakt: 773 772 042,  
lekar@pediatriemalastrana.cz
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TEMPUS
MEDICORUMPrevence a léčba deficience

vitaminu D

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

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

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

Pouze na lékařský předpis!

VD31221A
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